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ПРЕДГОВОР
(Другом допуњеном издању)

Прошло je пуних 12 година од објављивања првог Родослова братства 
Бојовића из Шаранаца. Лично, имао сам разлога за најмање, два задовољ- 
ства. Прво, испунио сам жељу мојег покојног стрица Драгутина С. Бојовића 
да завршим и уобличим Родослов чији je он родоначелник, и друго, реакције 
братственика, ако се искључи неколико мањих, биле су веома позитивне и 
Родослов je прихваћен као ваљан документ којим су писаном ријечи спа- 
шени од заборава национални, племенски и породични коријени шаран- 
ских Бојовића, најбројнијег братства дурмиторског краја. Одмах no објави 
Родослова, отворен je веб сајт на Интернету са родословом штампаним у 
пдф-у, с намјером да се коригују евентуални пропусти и грешке и да се дају 
примједбе и сугестије за даље иницијативе. Да ли због недовољне упуће- 
ности братственика у савремене електронске токове информација или због 
неких других разлога, одзив није завређивао ново издање Родослова.

У току дванаест година десило се много чега значајног у нашем брат- 
ству: завршени су радови и освећен je храм посвећен заштитинику нашег 
братства и племена Светом великомученику Георгију у Зминици, умножили 
су се нови успјеси и остварења већ раније афирмисаних појединаца у стру- 
ци и науци, појавили су се нови изданци братства који најављују даљи успон 
и углед братства и изнад свега нова рађања, нова имена, нова младост и сна- 
га које ће у времену које слиједи бити наследнице и следбенице темељних 
вриједности нашега братства.

Да би новом издању Родослова дали савременији приступ, одлучили 
смо да при добијању и обради података користимо Упитник, дајући тако мо- 
гућност да се као посебно поглавље унесе Адресар братственика који би слу- 
жио као мрежа за повезивање и обавјештавање братства. To би био и први 
корак за израду, у будућности, сајта који би био јединствен медијум за ин- 
формисање братственика о свим важнијим догађајима као и за даљу допуну 
и наставак писања Родослова.Такав концепцијски приступ у прикупљању 
података, наметао je потребу да носиоци сарадње буду братственици који 
владају савременом информативном технологијом, наравно, не искљу- 
чујући помоћ братсвеника који настављају традиционални пут комуника- 
ција. Њихов допринос у раду на Родослову je далеко већи од пар ријечи које 
ћу, у знак захвалности и високог поштовања и братске љубави, о њима рећи.

Зоран Радоманов Бојовић, за мене право откровење. Интелектуалац 
са неизмјерним богатством сазнања савремених цивилизацијских токова и 
традиционалних етичких и духовних вриједности рода којем припада. Био 
je угаони темељник, савјетник и иницијатор нових конепцијских приступа 
у Родослову.

Бошко Милованов Бојовић, угледни, поуздани братственик чија je 
рука братске помоћи вазда испружена. Његов допринос у писању и првог и 
овог издања Родослова, je огроман.
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Срђан Радојев Бојовић, универзитетски професор, француски ђак - ко- 
лијевке европских цивилизацијских вриједности, утемељен на етичким 
вриједностима свога рода и братства, прихватио се са братском одговорно- 
шћу да помогне када je било најпотребније. И његов однос и учинак су за узор.

Предраг Вуков Бојовић, интелектуалац млађе генерације, утемељених 
радних навика, с пуно енергије и поузданости обрадио je податке о огранку 
Братства са највише непознаница и нејасноћа. Kao потомак великог оца по- 
казао je да тамо, гдје je текло, пресушити неће.

Крсто Т)орђијев Бојовић, систематичност и прециност у обради пода- 
така, на коју би могли позавидјети и сарадници у научно-истраживачким 
пројектима.

Слободан Милованов Бојовић, представник старије генерације, не 
влада савременом електронском техником комуникација и информисања, 
али срцем узорног браственика давао je снагу лапису, за наук младима који- 
ма je та снага неопходна у очувању свога имена и рода.

С дужним поштовањем, захваљујем се на сарадњи и помоћи коју су 
пружили у раду на Родослову Данилу Војиновом Бојовићу, Драги Ива- 
новој-Бећовој Бојовић, Раду Светозаревом Бојовићу, Радовану Вељко- 
вом Бојовићу, Новаку Т>уркову Бојовићу, Радмилу Николином Бојовићу, 
Марији Николиној Бојовић, Бојани Томислављевој Бојовић, Сенки Сло- 
бодановој Бојовић, удатој Ракочевић, Периши Миливојевом Бојовићу, 
Ж ивораду Драговом Бојовићу, Николи Момировом Бојовићу, Владис- 
лаву Драгомировом Бојовићу, Владимиру Чедомирову Бојовићу, Зора- 
ну Јолову Бојовићу, Богдану Михаиловом Бојовићу, Зорану Бранковом  
Бојовићу.

Жао ми je што нијесмо били у могућности да прикупимо податке и о 
дијелу братственика који су расељени у Гајтан код Лесковца (наследници 
Божа Микова Бојовић), Прељину код Чачка (наследници Новице Трипкова 
Бојовића) и у село Власово код Куршумлије и Прокупља (наследници Милу- 
тина-Мида Милићевог Бојовић). Остаје нада да ће се јавити жеља код неког 
од млађих генерација да то уради.

У разговорима са неким од угледних братственика послије појаве првог 
издања Родослова, изнио сам идеју да се једном од великих јунака нашег 
братства Бошку Савином-Шубарином Бојовићу, који je јуначки погинуо у 
борби са Турцима, на трећи дан Божића 1852. године, код Пода у Шаран- 
цима, подигне споменик на Кремној главици, мјесту гдје почивају његови 
земни остаци. Био би то дуг и према њему и ништа мање према његовој 
мајци, хероини, чије je антологијски достојанствено држање пред крвником 
који joj je убио сина, трајно урезано у памћње братства Бојовића,племена 
Шаранаца и цијелог дурмиторског краја. Ако je тада ова идеја остала само 
идеја, сада се надам да ће постати и стварност.

Ha Преображење Господње, Проф. др Божидар М. Бојовић
2018.године



ПРЕДГОВОР
(Првом издању)

Традиција, као усмено преношење, кроз причу и народну пјесму, не само 
историсјких догађаја, обичаја и вјеровања, већ и правила живота и понашања, 
дубоко je уграђена у биће динарских Срба. Цвијић je тврдио да су Црногор- 
ци, више од осталих динарских Срба, одани прецима и да претке потомци 
нигдје тако не воле, не поштују и не мисле о њима као у Црној Гори. Потомци 
их памте, знају њихову постојбину, узроке и прилике њихових сеоба, њихове 
подвиге и страдања. Вијековима његована национална мисао и морал, кроз 
наслеђе учвршћене као инстикти, усмјеравали су понашање и појединаца и 
народа и били темељ на којем су се уздизале вриједности моралне и духовне 
врсте. Његоване специфичности, оплемењене најбољим резултатима доступ- 
них страних култура и кретања у времену, биле су народни идеал и неотуђиви 
саставни дио цивилизацијских кретања на ширем простору. Te вриједности 
су изградиле идеал чојства и јунаштва који je постао синоним имена једног 
сиромашног, али поноситог народа, познатог ван простора његовог живљења.

Нажалост, вишедеценијско револуционарство, у својој бити дубоко 
анационално и антитрадиционално, немилосрдно je кидало везу времена и 
уништавало сјећање на прошлост и претке. Духовно и морално пустошење, 
учинили су да се и нација, и традиција, и племе, и братсво, и брат данас вред- 
нују негативним предзнаком.

Растурене, погубљене и отуђене, у сталним сеобама, у условима живота 
које намеће вријеме, садашње генерације забрињавајућом брзином губе и оно 
мало сјећања што je преостало о породичним и националним корјенима.

У времену када преношење усменог предања са кољена на кољено нестаје, 
када политика пише историју, када „бијеле и црне рупе“ оптерећују савремену 
историографију, сваки траг сачуван у народном сјећању и предању може се 
отргнути од заборава и злоупотребе само писаном ријечи.

Moj стриц, почивши Драгутин Станишин Бојовић, растао у времену када 
je у нашој средини усмено предање било скоро једини, али и непресушни из- 
вор сазнања и памћења, узријевао до врхунског интелектуалца у времену из- 
међу два свјетска рата и издржао голготу револуционарне тамнице послије 
Другог свјетског рата, биљежио je и записао родослов братства чији je изда- 
нак. Имао je срећу да генерацијски наслиједи усмена казивања свог блиског 
рођака, Богдана Новичина Бојовића, предсједника Окружног суда, врсног 
интелектуалца и ерудите који je био саучесник и живи свједок бурних исто- 
рисјких догађаја са краја 19. и почетка 20. вијека и који je био ванредни по- 
знавалац историје и прошлости српског народа, a надасве племена Шаранаца 
и братства Бојовића.

Рукопис Родослова Драгутина С. Бојовића на око 100 страна, скроман 
no намјери, a изузетно вриједан no бројним чињеницама које je спасао од 
неумитног заборава, обухватио je кретање братства од постанка до 1979. го-
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дине. Заиста je импресиван списак братственика који су му тада помогли у 
прикупљању Родослова. Њихова имена, уз дужно поштовање, биће касније 
наведена.Сматрајући својом моралном обавезом и дугом према човјеку који 
je усмјеравао мој животни пут, дубоко свјестан значаја рукописа и података у 
њему, у страху да му пријети потпуни заборав, одлучио сам се на одговоран 
подухват, иако та тематика није предмет моје професионалне и научне орјен- 
тације.

Ради обухватније и цјеловитије разраде Родослова, извршили смо нак- 
надну провјеру података из рукописа до 1979. године. Корекције су изврши- 
ли братсвеници који припадају одговарајућем огранку братства Бојовић и за 
које смо сматрали да могу то успјешно учинити. Нејасни и непотпуни подаци 
су, према могућностима, допуњени, a Родослов смо проширили на генерације 
које тада нијесу биле рођене и које припадају 7, 8. и 9. кољену родоначелника 
братства Бојовић. Имена братственика који су ми на томе помогли, дата су 
у прилогу уз пуну им захвалност. Ради што боље прегледности, урађене су 
шеме Родослова сваког огранка братства и оне су дате на крају текстуалног 
дијела огранка братства на које се односе.

Прикупљање фото-документације, анегдота о појединим братственици- 
ма и племеницима, кратких догодовштина које осликавају племе Шаранаца 
и братство Бојовића, мада je мукотрпно и незахвално, било je неопходно. Не 
само ради давања живота сувопарним биографским подацима, већ и ради 
што реалнијег приказивања и стицања што вјерније слике, како о поједнци- 
ма тако и о цијелом братству Бојовић из Шаранаца, које je данас најбројније 
братсво у дурмиторском крају.

Остављајући братственицима, поготово младима, да сами доносе суд о 
овом братственичком дјелу, нека нам буде дозвољена нескромност да кажемо 
да ће имати шта да сазнају, запамте и чиме да се поносе. Кроз сеобе, послије 
четири растура, откако je родоначелник племена и братства Мијаило Шарац 
Властелиновић кренуо из Плане у Херцеговини, преко Његош планине, Бје- 
лопавлића, Мораче и Горњег Колашина, све до садашње постојбине у Шаран- 
цима, издвојило се и узрело братство Бојовића, no много чему, идентично са 
бројним узорним братствима која су никла из истог племена, али и братство 
које има своју пуну аутентичност и препознатљивост. Вриједности Братства 
и Племена стицане су, не само кроз кућна, професионална, културна и научна 
достигнућа мање и више познатих појединаца, већ, првенствено, кроз вије- 
ковима кристалисану традицију и етичке норме „обичних људи“, који чине 
темељ братства. Te вриједности, уграђене у братство и племе, усмјеравају ге- 
нерације које стасавају!

Подгорица, Проф. др Божидар М. Бојовић
Ha Преображење Господње,
2006. године

12



1.
ПЛЕМЕ ШАРАНЦИ 

И
БРАТСТВО БОЈОВИЋА





1. ПЛЕМЕ ШАРАНЦИ И БРАТСТВО БОЈОВИЋА

Оно што се данас зна о Шаранцима, углавном се заснива на усменим 
предањима најстаријих људи из тог племена, који су своје знање о пле- 
мену и његовој прошлости преносили с кољена на кољено до наших

дана.
Први пут се у писаним документима Шаранци помињу у пјесмама о смр- 

ти Смаил are Ченгића, од којих je двије најљепше варијанте Вук Караџић обја- 
вио у својој четвртој књизи Српских народних пјесама. Међутим, како каже 
Љубомир Зуковић: „Крила гусларских десетераца њиховом имену почела су 
се заметати тек негдје средином прошлог вијека (19.вијека, пр.БМБ), a први 
пут je истински полетјело захваљујући пјесми из Јуначког споменика војводе 
Мирка Петровића Његоша. Пјесма je у цјелости посвећена неочекиваној ша- 
ранској побједи над Турцима... У тој се пјесми Шаранци називају „гнијездо 
јуначко“ и „крваво турско разбојиште“, a завршни стихови гласе:

Сад се куну Турци на минару  
ga већ неће прелазит и Тару, 
a Ш аранци пошедују Росну, 
када ћемо преш зит и Босну. “
Први писани подаци од неког Шаранца о племену Шаранцима били су 

написани од комите Млађена Џаковића и то у стиху, дестерцем. Они су, опет, 
највише засновани на предањима. Доста одступају и од догађаја и од чиње- 
ница које су имале живе свједоке. Ово стога што je народно предање имало 
морално-дидактичку функцију.

Вукоман Џаковић каже да се у овој пјесми „огледнула јуначка прошлост 
најзатуренијег и историји најмање познатог херцеговачко-црногорског пле- 
мена“. У овој пјесми се историја племена показивала љепшом и богатијом до- 
гађајима, ради подстицања, изазивања дивљења и хвале. Није нам познато да 
ли je та поема Млађена Џаковића била штампана и прије него je објавио Ву- 
коман Џаковић у Београду 1968. године, или се преносила с кољена на коље- 
но.тако што су je поједини људи из племена знали напамет. У нашој кући, у 
Потпећу, неријетко се могла чути, a казивали су je Шаранци који су врло че- 
сто код нас навраћали све док није изграђен колски пут Пљевља-Шавник. Уз 
овај Родослов приложили смо поему Млађена Џаковића, како би je сачували 
од заборава и како би млађи читаоци могли да се упознају са једним ријетким, 
изворним, писаним документом племена Шаранаца.

Уопштено, о племену Шаранцима писали су: Андрија Лубурић, Свето- 
зар Томић, др Љубомир Дурковић-Јакшић, др Ђоко Пејовић, Петар Шобајић,
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Славко Мијушковић, Љубомир Зуковић, Јован Р.Бојовић, Вук Шибалић и 
Стојан Караџић, Рајко Раосављевић и други. Њдине 2006. Блажо Кнежевић 
je издао врло документовану књигу-студију ‘Властелиновићи’ У њој je изнио 
низ нових и мање нознатих нодатака о шаранском нлемену.

Инак, не само нрви нисани документи, већ и незаобилазни изворни но- 
даци о нлемену Шаранцима нотичу од мајора бивше црногорске војске Вула 
Кнежевића. Он их je оставио у руконису, a његов син, генерал Никица Кне- 
жевић, објавио нод насловом „Племе Шаранци”.Ову вриједну књигу Ники- 
ца je штамнао о свом трошку 1956. године, код графичког нредузећа „Вук 
Караџић” у Параћину. Сретен Вукосављевић, академик САНУ, оцијенио je, 
у нредговору овој књизи, да нричање Вула Кнежевића садржи извјесне исто- 
ријске нетачности, али само у оном обиму у коме би морало садржати нетач- 
ности и свако друго дјело нисано без довољно нисаних извора и нодатака.

Према Вуловом казивању и навођењу нодатака и чињеница у књизи, 
„Племе Шаранци“, он je (и нека друга братства у Шаранцима) директни но- 
томак Властелиновића. Вуле je рођен 1867. године у Шаранцима. Завршио je 
официрску школу 1886. године на Цетињу, био je нлеменски канетан, коман- 
дант Шаранско-језерског батаљона у Првом балканском рату и командант 
Дурмиторске бригаде у Првом свјетском рату. Значи, био je, за оно вријеме, 
нисмен и образован човјек. Књигу „Племе Шаранци”, Вуле je нисао и до- 
нуњавао од 1895. до 1902. године, када je дуже времена боравио међу својим 
рођацима и племеницима у Шаранцима као нлеменски канетан. Он каже да 
je до сазнања о старијим временима дошао из нриновиједања својих нреда- 
ка и војводе Јоксима Кнежевића, рођеног 1826. године, такође у Шаранцима. 
Kao одрастао, млад човјек, Вуле je чуо и занисао казивања која je Јоксим онет 
чуо од својих нредака. Према томе, ово дјело мора да се узме као највјеродо- 
стојнији нриказ настанка, развијања и очувања овог нлемена у бурним исто- 
ријским догађајима који су се збивали на нодручјима куда се нлеме кретало, 
од настанка до његовог коначног насељавања на лијевој обали ријеке Таре, у 
сусједству нлемена: Дробњака, Ускока, Пиве и Мораче.

Подаци до којих je Вуле Кнежевић дошао, a који говоре о настанку ша- 
ранског нлемена и братствима која га конституишу, казују да су Шаранци 
настали од чланова домаћинства Мијаила Властелиновића ” Шарца” из Пла- 
не код Гацка. Према Вуловом казивању, Мијаило je живио у другој ноловини 
15. и у 16. вијеку и доживио старост од 130 година. Мијаило je своје знање 
о нлемену нренио на свог унука Мира, који je такође дуго живио, око 120 
година. Знање о настанку нлемена Шаранци нреузео je од Мира његов унук 
Марко, који je живио око 105 година, a Марко je то сазнање даље нренио на 
нотомство и тако с кољена на кољено, до данашњих дана. Вуле, даље, у својој 
књизи саонштава како je он дошао до нодатака о настанку нлемена Шаранци 
и то оних најстаријих који говоре о самој „клици из које се развио организам 
нлемена”. Наиме, када je окончан Херцеговачки устанак, у коме je на страни 
устаника видног учешћа имала Црна Гора, књаз Никола Петровић je нозвао 
у госте виђеније учеснике устанка из Херцеговине, a норед њих и друге нле-
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менске старјешине из Црне Горе. Вуле je тада био на Цетињу и, каже да je, 
слушао лично разговоре тих позваних вођа и племенских старјешина. Из- 
међу осталих, присутни су били, из Херцеговине, Богдан Зимоњић и гатачки 
муслимански првак, барјактар црногорски Шобота Авдић, a из Бјелопавлића 
Рашко Радов Распоповић. Ова презимена су наведена зато што су Зимоњићи 
настали од Мијаиловог сина чије се име не зна a који се вратио у Плану испод 
планине Његош. Шабота Авдић води поријекло од Мијајловог потурченог 
сина Алексе, који je приликом преласка у ислам добио име Авдо, a Распо- 
поиићи су настали од Мијаилова сина Саве, кад je овај, послије разура под 
Његош планином, прешао у Бјелопавлиће. За вријеме боравка херцеговачких 
и других наведених црногорских главара на Цетињу код књаза Николе, по- 
слије Херцеговачког устанка, причањима тих главара потврђено je оно што се 
знало из предања Мијаила Шарца, кнеза Мира, кнеза Марка и осталих старих 
Шаранаца.

Оно што су причали херецеговачки и црногорски главари у гостима код 
књаза Николе, Вулу су причали Шаранци које je он познавао за живота и то: 
војвода Јоксим Кнежевић, Радуле Радов Кнежевић, Јован Симићев, Шабан 
Бећков, Јово Лучин Бојовић и Зуко од Алуге, док je догађаје послије 1875. го- 
дине знао и сам Вуле.

Није објашњена, мада je интересантна чињеница, зашто ниједан пото- 
мак Мијаила Шарца Властелиновића није добио презиме Шарац, ни задржао 
раније презиме Властелиновића. Могуће да се ради о сасвим једноставном 
разлогу: Мијаило Властелиновић - Шарац je напустио Плану и своје велико 
богатство због освете, na je, уз промјену мјеста, скривање презимена у новим 
насеобинама помагало да се сакрије траг и завара турска потјера. Презиме 
Властелиновић се рано губи код оних потомака који су кренули са Мијаилом 
пут Његош планине и касније, промјеном низа станишта, све до данашњих 
Шаранаца, али се задржава код оних Властелиновића који су пребјегли пут 
Приморја и гдје нијесу били изложени туркој потјери и освети. Истакнути 
прваци овог огранка Властелиновића били су познати у Млетачкој републи- 
ци као организатори отпора, устанка и одбране приморских градова од Ту- 
рака. Према томе, презиме Властелиновић се рано губи, вјероватно са смрћу 
Мијаила Шарца и његових пет синова који су дошли у Бјелопавлиће. Нестало 
je презимена Властелиновић и у Плани и у Гацку, a она нејач која je остала 
жива послије одласка Мијаила са његових шест синова и послије турске од- 
мазде над Властелиновићима за погибију јаничара, добила je презиме Бабић, 
јер су ту нејач одгајале бабе. Када би се знала имена Мијаилових синова, осим 
Јова који се оженио Ружицом, Алексе, који се потурчио, Саве који je остао 
да живи у Бјелопавлићима и од кога су настали Распоповићи и оног који се 
вратио испод планине Његош у Плану, од кога су настали Зимоњићи, можда 
би се могло доћи до података о презименима Мијаилових синова послије на- 
пуштања Плане.

Из причања Вула Кнежевића произилази, да je Мијаило Шарац, родона- 
челних племена Шаранци, крајем 15. и почетком 16. вијека живио у Плани
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код Гацка са бројном породицом (од шест ожењених синова) и да je био у 
зрелијим годинама када je напустио Плану и пошао према планини Његош, a 
доцније прешао у Бјелопавлиће гдје je и умро у дубокој старости. Ово наво- 
димо да би се могло вршити поређење са тврдњама Андрије Лубурића о родо- 
начелнику племена Шаранци и времену његовог рођења, изнијетим у књизи 
„Дробњаци, племе у Херцеговини”, штампане у Београду 1930. године.

Према Лубурићу, Шаранци се сматрају ускоцима у племе Дробњак, из 
кога су се доцније издвојили у посебно племе Шаранци. У наведеној књизи, 
Лубурић тврди да je племе Шаранци настало из племена Куча, од братства 
Милошевића и то, од сина једне преживјеле удовице Милошевића, кад je ска- 
дарски везир 1556. или 1557. године „разурио Куче и све Милошевиће утро”. 
Ова, једино преживјела удовица која je била у другом стању, послије дугог 
лутања дошла je у село Плану код Гацка и најмила се код кнеза Илије Шаренца 
Кресојевића. Код њега je родила сина Николу, a доцније, када je кнез остао 
удовац, удала се за њега. Никола се родио 1557. године и остао je са мајком код 
кнеза Илије Кресојевића-Шаренца до навршене 18.године живота. Тада неке 
турске харачлије причине зулум његовом очуху, кнезу Илији. Том приликом, 
Никола убије седам харачлија и побјегне у Морачу 1575. године. У Морачи се 
Никола истакао физичким радом у обнови манастира Мораче. Прича се да 
je једном приликом донио толико велики камен за зид манастира да су га ка- 
луђери благословили „да му буде све велико и чувено”. Кад се заврши обнова 
манастира Мораче, Никола оде у Плану код Колашина и настани се код неког 
кнеза Радула Кнежевића. Кнез je имао три сина и кћер која се уда за Николу. 
Пошто Никола није имао земље, кнез му да нешто ливада и стоке и он се за 
стално настани у Плани. Из овог брака Никола добије сина Радича. Када je 
одрастао, Радич се истакао у бунама против Турака и постао кнез, a касније 
и војвода. Лубурић тврди да je Радич учествовао у свим покретима војводе 
Грдана и пећког патријарха Јована. Радич je, према Лубурићу, мимо осталих 
кнезова, управљао истовремено са три племена: Планом, Колашиновићима 
и Никшићима. Радич се помиње 1597. године у писму војводе Грдана које je 
писао патријарху Јовану и папи Клименту VIII, затим у списку главара који су 
учествовали на сабору главара у Морачи 1603. године и, такође, 1609. године у 
списку приложника манастиру Морачи. Ha сабору српских главара у Кучима 
1614. године, помиње се војвода Радич, a на крају 1615. године, војвода Радич 
се помиње као ктитор (предлагач) неког закона који je писан у манастиру Мо- 
рачи. Према предању, Радич се касније измирио са Турцима и пошао, на вјеру, 
у Бијело Поље гдје су га Турци „изболи штилетима” (бајонетима).

Познато je, такође no предању, да je Радич имао сина Николу који je био 
кнез и одметнуо се од Турака. Учествовао je у Кандијском рату 1645 - 1649. 
године, a са својим Плањанима je нападао Рисан, због чега je од Млечана до- 
бијао no четири дуката мјесечно. Имао je осам синова који су боловали од 
краста (великих богиња) no лицу, због чега су их назвали „Шаранцима”, a до- 
цније и цио сјеверни дио Дробњака поред лијеве обале ријеке Таре, почев од 
Сињајевине до Пирлитора.
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„Предање, каже Лубурић,”од осам Николиних синова, no имену помиње 
само Шћепана”. Шћепан je имао синове Мира и Николу и од ових Шћепанових 
синова потиче највећи број Милошевића који су се били јако размножили. 
Размножени Милошевићи, a уз то и доброг имовног стања, били су осилили 
тако да су пркосили не само Турцима него и Бају Пивљанину. Турци су једног 
Милошевића назвали Безобраз, a другог Јарамаз (злочинац). Лубурић наводи 
предање да je Бајо смакао Милошевића званог Јарамаз, a Алекса Безобраз je 
погинуо на Крнову, у борби са Бајовим хајдуцима. До боја je дошло пошто je 
Бајо био заплијенио шаранске овце, a Шаранци их потом повратили.

За Шаранце je настало тешко вријеме када су Турци изградили град Ко- 
лашин 1648. године, a посебно када су га населили 1652.године. Изградњом 
града Колашина, Шаранци су се нашли између два утврђена и насељена тур- 
ска града: Колашина и Бијелог Поља, a до тада су били у Плани, на граници 
турског подручја. И no Лубурићу, предање тврди да се доста Шаранаца одсе- 
лило у Срем и Славонију приликом сеобе Срба под Арсенијем Чарнојевићем 
1690. године. Послије досељавања Турака у Колашин (1712. године), Шаранци 
су почели да се из Плане пресељавају у данашњу постојбину, Шаранце, на 
лијевој обали ријеке Таре, a последњи су напустили Плану и преселили се у 
данашње Шаранце 1782. године. Осим неких који су се опет вратили у Пла- 
ну код Гацка. Лубурић сматра, на основу предања, да су Бојовићи настали од 
братства Милошевић, односно да су они потомци неког од осам синова Ни- 
коле Милошевића званих „Шаранци“ .

Kao што се види, постоје два писана предања и о настанку племена Шара- 
наца и о настанку братства Бојовића. Једно предање je забиљежио и обрадио 
мајор Вуле Кнежевић, a друго Андрија Лубурић. Оба предања имају извјес- 
них сличности, али исто тако и знатних разлика. Te сличности и разлике из- 
нијећемо у најбитнијим подацима да би сваки читалац могао цијенити које 
му je предање ближе.

Оба предања тврде да je заједнички предак, односно родоначелник, доц- 
нијих припадника племена Шаранаца живио у Плани код Гацка крајем прве 
и почетком друге половине 16. вијека и да je одатле побјегао од Турака. Оба 
предања тврде да су Шаранци добили садашње племенско име када су се до- 
селили у село Плану код Колашина. Оба предања тврде да су Шаранци у свом 
развоју имали више кнезова међу својим прецима. Оба предања тврде да je 
свим Шаранцима заједничка крсна слава -1}ур1)евдап. Оба предања тврде да 
je доста Шаранаца одселило за Срем и Славонију за вријеме сеобе под Арсе- 
нијем Чарнојевићем 1690. године. Оба предања тврде да су Шаранци долазили 
у сукоб са Бајом Пивљанином када je покушао да им плијени стоку. Наводно, 
зато што су били у добрим односима са Турцима, na да би их казнио. A, у 
ствари, Шаранци никада нијесу били под непосредном турском власти, осим 
што су преко својих људи из племена слали неки симболични данак травнич- 
ком везиру. Чим би Турци покушали да им наметну друге обавезе, Шаранци 
су мијењали мјесто живљења. Оба предања тврде да су Шаранци имали два 
племеника које су Турци прозвали Јарамаз и Алекса Безобраз и да су та имена
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добили зато што су били бескомпромисни у обрачунима са турским зулумћа- 
рима и напасницима.

Разлике у предањима Лубурића и Кнежевића, много више говоре о Ша- 
ранцима и о настајању братства Бојовића, него наведене сличности. Кнеже- 
вић тврди да се родоначелник Шаранаца звао Мијаило Властелиновић. Про- 
зван je Шарац, због ожиљака no лицу од краста. Живио je у Плани код Гацка, 
a спадао je међу најугледније феудалце Херцега Шћепана крајем 15. вијека. 
Лубурић тврди, у обрађеном предању, да се родоначелник Шаранаца звао 
Никола и да je потомак неког Милошевића из Куча. Кнежевић тврди да су 
Мијајлови потомци дошли у Плану код Колашина из Мартинића као бројне 
породице, na можда чак и братства, негдје крајем 16.вијека, пошто су под пла- 
нином Његош и Мартинићима укупно провели више од сто година. Доласком 
у Плану, потомци Мијајилови су добили племенски назив „Шаранци“ јер су 
их старосједиоци тако назвали говорећи: „Доселили су неки Шаранци!“. Ту 
се један од Мијајилових потомака оженио кћерком тамошњег кнеза Груја и 
наслиједио га у звању кнеза. По њему су добили презиме данашњи Кнеже- 
вићи у Шаранцима. Лубурић тврди да je Никола Милошевић, no њему, ро- 
доначелник Шаранаца, дошао у Плану као неожењен 1575. године и оженио 
се кћерком неког кнеза Радула Кнежевића. Кнежевић тврди да су Мијајлови 
потомци дали име мјесту гдје су се доселили (код Колашина) Плана, no Плани 
код Гацка, одакле су потицали њихови преци. Лубурић, пак, тврди да je Плана 
имала то име када се Никола Милошевић доселио као неожењен 1575.године.

По Кнежевићу, Мијаилови потомци добили су племенски назив „Шаран- 
ци” кад су се доселили у Плану, око 1570. године, a no тврдњи Лубурића, они 
су добили тај назив тек no неком од осам синова кнеза Николе Милошевића, 
негдје послије Кандијског рата 1649. године, скоро осамдесет година доциије 
него што тврди Кнежевић. Kao што Кнежевић тврди да се много Шаранаца 
одселило у Славонију и Срем приликом сеобе под Арсенијем Чарнојевићем 
1690. године, тако и Лубурић тврди да се много Милошевића преселило у 
Славонију и Срем. Међутим, нелогична je тврдња Лубурићева предања да се 
1690. године одселило ” много Милошевића”, када je, у то вријеме, настало тек 
четврто кољено Николе Милошевића који се доселио неожењен у Плану.

Писци Родослова немају дилеме no питању поријекла Шаранаца и брат- 
ства Бојовића, без обзира што се казивања Вула Кнежевића и Лубурића раз- 
ликују. Укратко, no Кнежевићу, Шаранци воде поријекло од Мијаила Власте- 
линовића- Шарца, a Бојовићи, најбројније шаранско братстсво, од његовог 
потомка Антонија Раичевића, који je син Раича, једног од осам синова војводе 
Радича. По Лубурићу, Бојовићи воде поријекло од Милоошевића, припадни- 
ка племена Куча. Предање које je обрадио Вуле Кнежевић, a које се у нашем 
братству преноси с кољена на кољено, сматрамо вјеродостонијим. Због тога 
ћемо се у даљем излагању придржавати његових казивања, без обзира на мо- 
гуће, али допуштене нетачности, које су последица недостатка писаних изво- 
ра и података. Дужни смо појаснити и разлоге који су при доношењу таквог 
става, за нас, били одлучујући.
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Академику Сретену Вукосављевићу, неоспорном научном ауторитету, 
писцу предговора књиге Вула Кнежевића, било je познато да постоје два пре- 
дања о поријеклу племена Шаранаца: оно које наводи Лубурић, пишући о 
Дробњаку, и оно које износи Вуле Кнежевић. Вукосављевић je Кнежевићево 
предање оцијенио као вјеродостојно, наводећи, истина, да оно садржи „и неке 
- уосталом безначајне - историјске нетачности”, али, при томе, да оно што je 
написао Вуле Кнежевић „спада у најбоље од те врсте”.

Лубурићеви подаци о племену Шаранци и о братству Бојовића нијесу по- 
тпуни, na чак ни вјеродостојни. Ово je разумљиво када се зна како je до њих 
долазио. Наиме, Лубурић je у својој књизи имао циљ да прикупи и објави 
податке о Дробњацима, a не о Шаранцима. Подручје племена Дробњака није 
ни данас тачно одређено и стално je присутна тежња да се граница Дробњака 
прошири и на Шаранце, na чак, неријетко се чује тврдња да Шаранци припа- 
дају Дробњаку. Без обзира што су, и за вријеме Турака, Дробњаци и Шаранци 
административно приказивани као једна цјелина, нема дилеме да се ради о 
два племена. Познато je, да би се нека етничка или народна група назвала пле- 
меном, мора имати три својства: заједничке претке, заједничку крсну славу и 
заједничку територију на којој се развијају. Дробњаци и Шаранци не потичу 
од истог претка и немају исту крсну славу. A када je у питању територија и 
ту нема дилеме. „Старинци” су Дробњак населили прије 16. вијека, „Новља- 
ни” нешто касније, али прва насеља су им у „кориту Дробњака” Приликом 
досељавања у Дробњак „Новљани” су већ били племенски организовани са 
својим војводама и кнезовима. Дуго времена Дробњаци су у „кориту Дробња- 
ка”имали довољно земље за обарду, али како се становништво умножавало, 
a број стоке брзо растао, постајало им je тијесно, a према Језерима и Шаран- 
цима се није могло јер су тај простор држали Кричи. Дробњаци су кренули у 
крвави обрачун са Кричима. Ова борба се водила због простора, али и због 
тога што су Кричи несловенско племе које je било дијелом исламизирано. Taj 
сукоб се завршио протјеривањем Крича на десну обалу Таре. Потарје, које су 
до тада насељавали Кричи остало je пусто. Познато je да су Шаранци прили- 
ком досељавања, на простору Потарја, касније прозваном Шаранци, затекли 
свега двије породице: једну Шушића, која je ту била са стоком на испаши и 
једну Роћена која je дошла са Чева и настанила се на имању манастира Светог 
арханђела Михаила, у кањону Таре. Значи, ту није било насељених Дробњака, 
што je и разумљиво.Између Дробњака и Шаранаца налазе Језера, која су дуго 
времена могла задовољити све потребе Дробњака.

Из казаног се намеће закључак да je Лубурић податке о Шаранцима чуо од 
Дробњака-домаћина код којих je боравио. Од тих домаћина он je могао чути 
само легенде пуне нетачности, без иједног доказа о ономе што je написао у 
књизи о Шаранцима. Значи, његово писање о Шаранцима и Бојовићима било 
je узгредна биљешка уз податке о Дробњацима, a пошто je сматрао да су и Ша- 
ранци дио дробњачког племена, без резерве и проучавања je прихватио све 
што му je о Шаранцима неки Дробњак рекао. Да није тако, једном Лубурићу 
не би могло да промакне да се у том причању не помиње ни сродност Шарана-
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ца, односно заједничко норијекло, са прецима и потомцима Шоботе Абдића 
од Гацка, или Зимоњићима, a то je неоснорна чињеница која се и данас може 
нровјерити. Или да се не наводи ниједно кретање, сељење и растури нлемена 
Шаранаца, нрије досељавања на данашњу ностојбину. Ако би се нрихватило 
Лубурићево нредање, морало би се доказати, када он то не наводи, којим су 
нравцем дошли Шаранци (a којим Дробњаци) у данашњу ностојбину, и који 
су то дио дробњачког нлемена заузели Шаранци. Лубурић, такође, није ни 
навео ни тврдио када су и како Шаранци добили то име и када су се одвојили 
од Дробњака, ако су били једно нлеме и слично.

Међутим, без обзира што се ради о два нлемена (уз Језерце о три) Ша- 
ранци, Језерци и Дробњаци су живјели у слози, одржавајући блиске везе и 
нријатељства. To je и разумљиво када се зна да су имали једног заједничког 
ненријатеља - Турке и један заједнички циљ - Слободу!

Мислимо да je нолемичко исцрнно навођење чињеница које говоре о на- 
станку нлемена Шаранци, најбољи начин да се отклоне ностојеће дилеме око 
његовог настанка, али и да се ноткријени казивање Вула Кнежевића о настан- 
ку братства Бојовића у Шаранцима и наводи у Родослову братства Бојовића.

ПОРИЈЕКЛО ПЛЕМЕНА ШАРАНЦИ И БРАТСТВА БОЈОВИЋА

Братство Бојовића нринада нлемену Шаранци и настало je нослије до- 
сељавања овог нлемена у данашњу ностојбину. Шаранци су оивичени (ограђе- 
ни): лијевом обалом ријеке Таре, Језерима, Дробњацима, дијелом нланине 
Сињајевине и Морачом. Да би се нриказао настанак братства Бојовића, мора 
се нретходно нриказати настанак нлемена Шаранци, његов развој, кретање и 
коначно насељавање у данашњу ностојбину. Шаранци су једно од најмлађих, 
ако не и најмлађе нлеме на данашњој територији Херцеговине и Црне Горе, 
гдје се још увијек одржава нлеменска традиција и зна норијекло и развој сва- 
ког нлемена.

Племе Шаранци нотиче од херцеговачког братства Властелиновића које 
je крајем 15. и ночетком 16. вијека насељавало село Плану, између Билеће и 
Гацка. Дио тог братства био je насељен и код Гацка, у селу Заођу.Кад су Тур- 
ци коначно освојили Херецеговину и када je Херцег Стјенан нобјегао иснред 
њих, нрво у Херцег Нови, a затим у Дубровник, крајем 15. вијека (1482.годи- 
не), неносредни нредак, односно родоначелник нлемена Шаранци, становао 
je у селу Плани и звао се Мијајло Властелиновић. Мијајло je имао надимак 
Шарац, зато што му je лице било ишарано (или како народ каже „изморено 
крастама“) нослије нрележаних великих богиња. Мијајло Шарац био je један 
од најугледнијих великаша, односно феудалаца тог краја, a истовремено je 
био и један од најближих сарадника Херцега Стјенана. Но, иако je био један 
од најближих сарадника Херцега Стјенана, није хтио да нанусти своју ностој- 
бину и да нође са њим у Херцег Нови, односно Дубровник, када су Турци 
коначно нокорили Херцеговину.
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Мијајло je, поред великог посједа у Плани који je обрађивао са својом 
бројном породицом, имао посједе у Гацку и у селу Заођу, које je најчешће да- 
вао у „аренду“. Мијајлову породицу сачињавале су уже породице његових 
шест ожењених синова, као и најмлађи неожењени син Јован. Имена свих 
шест синова нијесу позната, осим једног, коме je било име Сава, и другог коме 
je име било Алекса, a који се доцније потурчио.

ПланауХерцеговини: прапостојбина Шаранаца

Чим су Турци, почетком 16. вијека, коначно овладали Херцеговином, 
установили су своју судску, војну и административну власт. Херцеговина je 
административно подијељена на вилајете, што je територијално одговарало 
срезовима. По тој територијалној 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. Није познато да ли je поријеклом био Турчин, или по- 
турчењак из неких новосвојених крајева.Одмах, no успостављању своје вла- 
сти, Турци су и у Херцеговини, као и у другим покореним областима, почели 
да примјењују над српским народом методе репресије: прикупљања оружја, 
насилно превођење у ислам, одвођење у ропство младих мушкараца и жена. 
Њихове привредне репресивне мјере биле су: пљачка људске и сточне хране и 
одузимање друге покретне имовине, разумије се, од оних Срба код којих су та 
добра могли наћи. О спровођењу таквих мјера на територији Мостарског ви- 
лајета, непосредно се старао Ибрахим-бег, заповједник јањичарске јединице у 
Мостару. У том циљу je чешће са својим јањичарима обилазио Требиње, Гац- 
ко, Плану и Заође, као и друга околна мјеста Вилајета.Мијајло Шарац je убрзо 
био запажен од стране Ибрахим-бега и његових јањичара, због угледа који je 
имао код Херцега Стјепана, поштовања које je уживао у свом братству, имов- 
ног стања и бројне породице. Обилазећи Вилајет, Ибрахим-бег je често нав- 
раћао у Плану и распитивао се о Мијајлу, његовом имовном стању, породици,
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посебно се интересујући да ли Мијајло и синови му имају скривеног оружја. 
Приликом сваког обиласка Плане, јањичари су одузимали од Мијајла људску 
и сточну храну, разумије се, без давања било какве накнаде. Због таквог по- 
нашања Ибрахим-бега, Мијајло и његови синови су били огорчени и увијек 
на опрезу, као и њихови остали рођаци из братства. Над њиховим главама 
увијек je лебдјела опасност да их јањичари не похватају и поведу у ропство.

Приликом једног уобичајеног обиласка Вилајета, Ибрахим-бег сазна да 
je Мијајло Шарац испросио за свог најмлађег сина Јована чувену љепотицу 
Ружицу, кћер угледног Србина из Требиња Гојка Драшковића. Сазнавши за 
то, Ибрахим-бег je дао до знања и Мијајлу и Гојку Драшковићу да се Ружица 
не смије удати за Мијајлова сина Јована, јер ће он (Ибрахим-бег) да je узме 
за жену, само да прођу три године, колико je ваљда требало да му потраје 
служба у Мостару. Ta забрана тешко je погодила двије угледне српске по- 
родице и два угледна братства, што je само појачало ионако велику мржњу 
према Турцима и јањичарима. Мијајло и Гојко одлуче да не слушају поруке 
Ибрахим бега и да остваре уговорено пријатељство.

Отимање Ружице и погибија Ибрахим-бега

Непослушност Мијајла Шарца и Гојка Драшковића, Ибрахим-бег није 
могао заборавити. Почео je да смишља начин како да се домогне Ружице 
(иако je удата) и на тај начин да се освети непослушним каурима. Он je и 
даље обилазио Требиње, Гацко, Плану и Заође, a нарочито се често појављи- 
вао у Плани и Заођу. У Плани би се дуже задржавао, јер je млада Ружица ту 
живјелауМијајловој задрузи.

Једног јутра, прије сванућа, Ибрахим - бег се нашао код бунара из кога 
се породица Мијајла Шарца снабдијевала водом. Чим je свануло, на бунар je 
дошла Мијајлова снаха Ружица, јер je, no ондашњим обичајима, као млада 
морала рано да донесе воде свекру, дјеверима и мужу. Не слутећи никак- 
ву опсаност, Ружица je рекла Ибрахим-бегу ко je и чија je, те он искористи 
прилику и силом je поведе. Узалудне су биле њене молбе и преклињања, као 
и заклињање да се неће удати за другу вјеру. Када je видјела да молбе не 
помажу, док су je подизали на коња, она искористи прилику и поче дози- 
вати мужа, дјевере и свекра да je спасу. Чим су чули којевитезање, Мијајло, 
синови му, и неколико најближих рођака, крену у потјеру за Ибрахим бе- 
гом и јањичарима. Неки појашу коње, a други, који су знали пријеке путеве, 
пођу пјешке у потјеру. У једном кланцу, згодном за засједу, пресретну Ибра- 
хим-бега и јањичаре, a Мијајло и други на коњима ударе им са леђа. Ибра- 
хим-баг и десетак јањичара, у том боју главом плате зулум. Два Мијајлова 
братственика погину, a четири сина му задобију лакше ране, али успију да 
врате снаху Ружицу.

Послије овог сукоба са јањичарима и погибије Ибрахим-бега, Мијајло 
Шарац и Гојко Драшковић су знали да Турци пораз и погибију неће забора- 
вити и да ће предузети тешку одмазду. Мијајло и Гојко су упозорили своје
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породице и братственике на опасност која их очекује од Турака и предложи- 
ли им да напусте Плану, Заође и друга мјеста гдје су живјели.

Гојко Драшковић je без оклијевања напустио родно Требиње и одселио 
се у Дубровник гдје му се губи даљи траг као и његовом потомству. Он није 
имао мушког порода.

Напуштање Плане и насељавање под планину Његош

Мијајлови братственици нијесу могли да се одлуче на тако ризичан по- 
ступак напуштања своје постојбине и одлазак у велику неизвјесност која 
им се није чинила лакшом од одмазде коју су очекивали од Турака. Не само 
да рођаци Мијајлови, како они из Плане тако и они из Заођа, нијесу хтје- 
ли напустити постојбину, него то није хтио урадити ни његов најстарији 
син Алекса. Сви су се они надали да ће се пред Турцима лакше оправда- 
ти да нијесу криви за Ибрахим-бегову погибију и погибију јањичара када 
Мијајло, као главни кривац, са синовима и њиховим породицама напусти 
Плану. Алекса и остали братственици су то чак и рекли Мијајлу прије него 
je кренуо на далеки пут без извјесног краја.

Ни Мијајлу, као ни његовом сину Алекси, није било лако напустити сва 
добра на којима je, као и његови преци, уживао годинама. Али дошавши 
пред дилему: шта би се десило њему и његовој породици послије предаје 
Турцима на милост и немилост, он се одлучио за бјекство. Оно je, и поред 
свих недаћа, обећавало бар Слободу. Тако je Мијајло Властелиновић, зва- 
ни Шарац, са својих шест синова и ближим сродницима напустио Плану. 
Тужна поворка Властелиновића, са нешто најнужније покретне имовине и 
крдима стоке, кренула je према југозападу, да се насели у забити испод пла- 
нине Његош.

Болан je био растанак са родним огњиштем, богатим посједима и удоб- 
ним животом. Језив je био полазак у неизвјесност која ништа друго не 
обећава осим привременог спаса. Тужно je напуштање родне груде и када 
се врши no соспственој вољи и када има изгледа да се може опет вратити, 
a камоли када се то чини због смртне опасности од немилосрдног неприја- 
теља. Ha потоњој узвишици, одакле се могло видјети село Плана, предање 
каже,застао je стари Мијајло Шарац и окрену се да још, можда последњи 
пут, како je и било, погледа своје родно село и напуштене ливаде. Очи му се 
замаглише од суза, a из косматих, широких, херцеговачких груди оте му се 
дубоки уздах. Овакав разур и болни растанак доживјеће стари Мијајло још 
једанпут, a његови потомци још три пута, бјежећи, no традицији предака, од 
турског насиља и тражећи Слободу на коју су навикли и у којој су живјели.

Да би прикрио тугу, бол, na и сузе пред својих шест до зуба наоружаних 
синова (ондашњим оружјем, од којих су четворица носили још свјеже ране 
задобијене у обрачуну са Ибрахим-бегом и његовим јањичарима), Мијајло 
ободе мамузом свог високог дората и прође на чело колоне која се крета- 
ла кривудавим планинским стазама. Потресали су га плач и питања дјеце,
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повици на стоку коју су гонили. Ha коњима се сада налазила сва материјал- 
на имовина, у то вријеме једне од најбогатихијих, властелинских породица 
Херцеговине. Нико у избјегличкој колони није имао снаге да започне неки 
разговор, мада би он могао да буде мелем на тешку тугу и бол који су носили. 
Ни шест Мијајлових синова није проговарало, већ су се прећутно смјењи- 
вали на челу колоне, у извидници и провјери пута, док су други остајали на 
зачељу колоне како би провјерили да ко није заостао, или да се не појави 
турска потјера. Ова кратка лирска слика у којој je описано како наш родона- 
челник напушта своје огњиште, намеће се као израз обавезе и према свом 
далеком и великом претку.

Планина Његош: насеобина послије првог растура

Ни Мијајло ни његови синови нијесу сасвим вјеровали да je ово њихов 
коначни одлазак из Плане и да се више никада у њу неће вратити. Рачунали 
су да je, ипак,овај одлазак привремен. Такође, надали су се да ће преко сина, 
односно брата Алексе, који je остао у Плани, моћи постепено да преузимају 
покретну имовину и стоку која je преостала у завичају.

Када су стигли под планину Његош, Властелиновићи су населили сло- 
бодно земљиште, отприлике, тамо гдје се сада налази село Рудиште.

У ближој околини овог мјеста није било Турака, што je обећавало мир 
и породични напредак. Земљиште које je запосјела Мијајлова задруга није 
било ни близу имању у Плани. Рудиште je било каменито и безводно. Земља 
није била плодна и подесна за обраду, мада се могла држати стока. Мијајло- 
ва бројна задруга, као уосталом и све српске протјеране породице, сточар- 
ством су обезбјеђивали себи храну.

Освета Турака над братством Властелиновића

Није се дуго чекало на освету Турака због погибије Ибрахим-бега и 
његових јањичара. Освета je била немилосрднија него су Властелиновићи 
и слутили. Мијајлов најстарији син Алекса и сви Властелиновићи мушкар-
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ци и млађе жене, који су сачекали Турке у Плани, Гацку и Заођу, били су 
ухапшени, куће им спаљене, стока и друга покретна имовина заплијењени, 
a непокретна имовина je проглашена царском. Сви мушкарци су побијени, 
осим Алексе који je одведен у Травник код травничког везира. Травнички 
везир се надао да ће преко Алексе успјети да се домогне Мијајла и осталих 
његових синова, na га није убио како je поступљено са осталим мушкарцима 
Властелиновића. Послије дугог задржавањау затвору, гдје je мучен, везир му 
предложи да се потурчи, уз обећање да ће му вратити све очеве посједе које 
je имао у Плани. Поред тога, предложи му да позове одбјеглог оца и браћу 
да се врате на своје посједе у Плани, Гацку и Заођу, без бојазни да ће против 
њега бити вођена истрага због погибије Ибрахим-бега и осталих јањичара. 
Видећи да ће бити погубљен, што je заиста и урађено са двојицом му брат- 
ственика који нијесу хтјели да приме ислам, Алекса прихвати везиров пред- 
лог и пређе у ислам. Добио je име Авдо, a његови каснији потомци прозвали 
су се Авдићи. Од Авдових потомака, у другој половини 19. вијека, познат je 
био Шобота Авдић. Шобота je више пута показао да није заборавио своје 
српско поријекло.Био je велики јунак и човјек и више je сарађивао са Ср- 
бима него са Турцима. Нарочито се истакао у Херцеговачком устанку, бо- 
рећи се на страни устаника, a против Турака. Због тих заслуга, указом књаза 
Николе, постао je барјактар црногорске војске, a касније и високи официр. 
Чим je примио ислам, Алекса се, сада као Авдо, вратио у Плану на своје по- 
сједе, a дјелимично и на посједе свога оца и браће. Био je ријешен да испуни 
обећање дато травничком везиру и надао се да ће успјети да наговори оца и 
браћу, дајући им „тврду вјеру“ да могу да се врате у Плану на своје посједе, 
без бојазни и посљедица због онога што су учинили. Мијајло није вјеровао 
травничком везиру, ни „тврдој вјери“ свог потурченог сина. Није прихватио 
позив да се врати у Плану на своје имање, иако je био већ увидио да због 
неповољних услова, даље не може остати под планином Његош и да се мора 
селити са сњеговитог и безводног земљишта. Међутим, један Мијајлов син, 
чије име није познато, приликом поласка Мијајила и осталих за Мартиниће, 
послуша позив свога потурченог брата Алексе-Авда и врати се у Плану на 
дио очевог посједа. Овај Мијајлов син се није потурчио, али се не зна које 
je презиме узео. Највјероватније да није задржао раније Властелиновића, из 
страха од турске освете. Од овог Мијајловог сина који се вратио у Плану на 
позив потурченог брата, настало je садашње братство Зимоњића у Плани и 
околини Гацка. Дио братства Властелиновића, који Турци нијесу похватали 
послије погибије Ибрахим-бега и његових јањичара, одселио се преко Саве 
у Славонију и Срем, док се један дио одселио у Дубровник. О судбини оних 
Властелиновића који су се одселили у Славонију и Срем, скоро да се ништа 
не зна, ни да ли су задржали презиме ни која су им ближа станишта.Што се 
тиче оног дијела Властелиновића који су се одселили у Дубровник, познато 
je да су многи имали великих заслуга у одбрани и развоју Дубровника. Од 
њих се нарочито истакао Сава Анђелић коме je, из захвалности за заслу- 
ге у Дубровачкој републици, подигнут сопоменик 1911. године у Херецг-
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Новом. Из времена аустријске влададавине, најпознатији Властелиновићи 
били су богати трговци, рођена браћа, синови Тома Властелиновића: Јоко, 
Раде, Илија, Милош и Симо. Последњи познати Властелиновић, Јово, умро 
je у Котору 16. 8.1890. године.Послије одласка Мијајла Шарца са породи- 
цом из Плане и одсељавања осталих Властелиновића за Срем, Славонију 
и Дубровник, губи се презиме Властелиновић у Плани, Гацку и Заођу. To 
je сасвим разумљиво, јер се морало укривати презиме братства које je због 
убиства високог турског официра и његових јањичара изложено растуру и 
освети на сваком кораку.

Kao директни потомци братства Властелиновића, послије навдених се- 
оба, остали су у Плани, Гацку и Заођи, потомци Мијајловог сина који се у 
Плану вратио испод планине Његош, затим потомци неког Властелиновића 
који je добио презиме Шаранац (Шаренац) и потомци побијених и одведе- 
них у ропство Властелиновића које je нека баба одгајила и no њој су добили 
презиме Бабићи. Ови Бабићи и сада живе у Плани, Заођу и Гацку.Према томе, 
у старој постојбини: Плани, Гацку и Заођи, од непосредних Мијајлових по- 
томака остали су: Зимоњићи, као потомци Мијајловог сина који се вратио, 
на позив потурченог брата у Плану, затим потомци потурченог Мијајловог 
сина Алексе-Авдићи. Од других Властелиновића, остали су потомци оне 
дјеце побијених и одведених у ропство, који су добили презиме Бабићи и 
најзад, потомци једног Властелиновића који су добили презиме Шаренци. 
Братства Бабића и Шаренаца доста су бројно и данас у Плани, Гацку и Заођу, 
али нам није познато да ли су задржали крсну славу ТЗурђевдан као једино 
обиљежје некада заједничког братства Властелиновића. Међутим, Шаранци 
који потичу од Мијајла и његових синова (осим оних који су остали у Бјело- 
павлићима: Распоповићи и Радовићи), и који су прво одселили за Колашин 
na у данашњу постојбину Шаранце, били су, до Другог свјетског рата, као 
племенско обиљежје, задржали крсну славу ТЗурђевдан.

Досељавање у Мартиниће

Мијајло Шарац са синовима и осталим члановима велике кућне задру- 
ге, закључио je да нема одговарајућих услова за даљи останак под плани- 
ном Његош, него да се мора тражити ново мјесто са повољнијим условима 
за живот. Међутим ово није било лако изводљиво. Мијајло je са синовима 
искључиво тражио мјесто гдје турска власт још није успостављена и гдје 
постоје добри услови за живот. Првенствено, плодна земља и услови за 
гајење стоке. Уз све то, требало je прикривати трагове и разлог због којег су 
напустили Плану. У том испитивању и трагању, Мијајлу и синовима се учи- 
нило да село Мартинићи (код данашњег Даниловграда) у Бјелопавлићима 
највише одговара условима који би им обезбиједили релативну Слободу и 
повољне услове за живот.

Послије четворогодишњег боравка у безводном крају, под планином 
Његош, Мијајло са породицом, и сада већ са пет синова, no други пут, сло-
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бодно се може рећи одлази у својеврсну емиграцију, егзил, у село Марти- 
ниће, у племе Бијелога Павла. Бјелопавлићи се налазе на обалама ријеке 
Зете, од њеног извора na до Спужа. Насељени су послије пропасти српске 
државе на Косову. Онај дио српског народа који није хтио да се потурчи или 
да постане турска раја, бјежао je из Дукађина и са Косова, између осталих 
крајева, и у Бјелопавлиће. Како je турска власт јачала у дијелу српске држа- 
ве коју су Турци освојили, све je више српског народа бјежало према Бје- 
лопавлићима. Од тих досељеника из разних крајева средњовјековне српске 
државе образовало се и племе Бјелопавлићи, чије je заједничко племенско 
обеобиљежје крсна слава Света Петка.

Због сталног досељавања Срба из Дукађина и са Косова, a које су раније 
досељени Бјелопавлићи примали као своје племенике, све je бивало мање 
обрадивог земљишта. Зато je бројна Мијајлова задруга почела осјећати 
оскудицу у обрадивом земљишту. Мијајло je почео куповати земљу у Бје- 
лопавлићима да би обрадом исте обезбиједио довољно средстава за живот 
бројне задруге. Сматрајући да су им Бјелопавлићи нови завичај и будуће 
почивало, Мијајло, његови синови и чланови породице почели су заснивати 
родбинске односе удајама и женидбама са појединим породицама из племе- 
на Бјелопавлића. У то вријеме, родбински односи се нијесу успостављали 
само удајама и женидбама, већ и кумствима и побратимствима.

Мартинићи: насобина послије другог растура

Мијајло и његова породица, својим људским понашањем и радом у но- 
вој средини, стекли су бројна пријатељства и поштоваоце. Преданим радом 
и људским понашањем према сусједима и осталим племеницима, Мијајлови 
потомци су увећали свој посјед. Почели су да размишљају ктиторски и за- 
дужбинарски, да подижу цркве и школују младе нараштаје. Иако je Мијај ло- 
ва породица била мањина у односу на бјелопавлићко племе, Мијајлов син 
Сава постао je свештеник племена Бјелопавлића. Постати свештеник у то 
вријеме била je велика част и за велико племе Бјелопавлића, a камо ли за 
релативно малобројну породицу Мијајла Шарца. Мијајло je, може се рећи, 
доста спокојно провео године старости у Бјелопавлићима. Није узнемира-
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ван од Турака, нити je страховао од њихове освете, a имовно стање поро- 
дице било je повољно и обезбјеђивало je живот без већих брига. Мијајло je 
доживио дубоку старост. Умро je, према предању, у 130. години живота, a 
сахрањен je у Мартинићима.

Потомство старог Мијајла наставља да живи у бјелопавлићкој среди- 
ни без свог храброг и мудрог родоначелника који je у Мартинићима, према 
највјероватније тачној процјени, проживио око 80 година живота. Међу- 
тим, има наговјештаја да je Мијајло био млађи од 50 година када се доселио 
у Бјелопавлиће, из чега се може закључити да je у Бјелопавлићима провео и 
више од 80 година.

Диоба Мијајлових потомака

Мијајлова породица била се размножила и представљала je већи број 
ужих породица његових синова и унука. Ове уже породице су чиниле једну 
велику кућну задругу, којом je, вјероватно, управљао Мијајло све до смрти. 
Ни он, ни његови синови, као ни други потомци, за његова живота нијесу 
покушали да дијеле кућну заједницу. Тако бројном кућном задругом било 
je тетттко управљати, организовати производњу и обезбиједити средства за 
живот и друге потребе сваког члана задруге. Након Мијајлове смрти, пет 
Мијајлових синова подијелило je покретну и непокретну имовину на пет 
дијелова. Нема података да ли je Мијајло са потомцима до смрти задржао 
презиме Властелиновић, или су се прикривали под другим презименом и 
када су се доселили. Вјероватно да су још раније промијенили своје презиме 
ј ep презиме Властелиновић било ј е стални путоказ Турцима да их пронађу и 
да се освете за погибију Ибрахим-бега и јањичара.

Било како било, послије Мијајлове смрти презиме Властелиновића се 
губи и у Бјелопавлићима, a још раније je престало да се помиње у Плани, 
Гацку и Заођу. Логично je да je већ у Мартинићима (диобом Мијајлове за- 
друге) настало више братстава која су добила презимена no његовим си- 
новима или неким другим потомцима. Мијајлови синови и други потомци 
су и у Мартинићима чували своје обичаје и традицију које су донијели још 
из Плане. Сачували су и своје посебно обиљежје славу Светог Ђорђија и 
таквим својим држањем представљали су другачију етничку групу од Бјело- 
павлића. Властелиновићима je ово причињавало задовољство, a Бјелопав- 
лићима, у почетку, то није сметало. Етничке посебности Мијајлови потомци 
нијесу губили, иако су се удајама и женидбама мијешали са Бјелопавлићима. 
Чак су памтили стари крај: Плану, Гацко и Заођу, док их за насеобину под 
Његош планином није ништа везивало ни у сјећањима.

Мијајлови потомци су љубоморно чували своје обичаје и етничке осо- 
бености, a посебно су настојали да стекну добар углед, како цијела група, 
тако и сваки појединац, члан те групе. Међутим, та им особеност није сме- 
тала да успоставе најљепше односе са Бјелопавлићима. Били су спремни 
да са њима поднесу сваку тешкоћу и муку. У то вријеме, припадник истог
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племена, макар да се потурчио, сматрао се ближим од припадника другог 
племена. A у преломним приликама, чување угледа племена сматрало се 
најсветијом обавезом. Ово најбоље показује случај једног Мијајловог по- 
томка, свештеника, који je дошао у ситуацију избора, тј искушења, да ли да 
чува углед свога племена, односно етничке групе, или свештенички чин. Он 
je одлучио да чува углед своје породице. О овоме ће касније бити говора.

Сеоба Мијајлових потомака у Поља колашинска

У последњој четвртини 16.вијека, када су Турци били освојили све 
земље јужно од Дунава и Саве, посветили су више пажње учвршћивању и 
изградњи власти на освојеним територијама. Њихово учвршћивање вла- 
сти на подручју Азије углавном се огледало у потурчивању становништва 
ради колонизације, чак до Индије, или на подручју Африке, чак до Етио- 
пије (Абисиније). Такве мјере Турци су почели примјењивати на Косову и у 
Дукађину, због чега се велики број српског народа са тог подручја одселио 
преко Саве и Дунава или према Црној Гори, гдје турска власт није још била 
учвршћена и гдје, углавном, није било турске управе. Срби који су хтјели 
да побјегну са Косова и из Дукађина, a чији су се племеници раније одсе- 
лили у Бјелопавлиће одлучили су да иду својим племеницима. Тако вели- 
ки прилив нових избјеглица, које су Бјелопавлићи, no ондашњем схватању, 
морали примити као своје племенике, имао je за посљедицу да je околина 
Зете била пренасељена и да више није било мјеста за друга племена осим 
за Бјелопавлиће. Ни Турцима се није свиђало толико насељавање српског 
народа у Бјелопавлиће, поготово што нијесу били из истог племена.У жељи 
да прво помогну избјеглицама свог племена са Косова и из Дукађина, a дје- 
лимично и под притиском Турака, Бјелопавлићи донесу племенску одлуку: 
да Бјелопавлиће мора напустити свако ко није из племена Бјелопавлића и 
ко неће да прихвати за крсну славу Свету Петку. Оваква одлука домаћина 
довела je у велико искушење Мијајлове потомке који су у Бјелопавлићима 
провели близу једног вијека и које су сматрали својим сталним пребива- 
лиштем. Ваљало je одлучити: да ли да се одрекну своје етничке припадно- 
сти, поријекла и крсне славе - ТЗурђевдана, и да се на тај начин утопе у пле- 
ме Бјелопавлића, или да очувају своје племенско обељежје и да напусте ово 
подручје na да траже ново мјесто за насељавање. Властелиновићима je изно- 
ва доведена у питање Слобода, традиција и етничка припадност. Одрицање 
од крсног имена, Мијајлови потомци су доживљавали као губитак Слободе, 
традиције, своје етничке односно племенске посебности и припадности. To 
je за њих значило каљање прошлости, губљење Слободе, заборављање вели- 
кихмукаи небројених жртава братства Властелиновића. To je значило забо- 
рављање свога честитог претка Мијајла, који их je скоро сто година као Мој- 
сије предводио, спасавао од турског насиља и налазио уточишта гдје су бар 
привремено чували Слободу, Вјеру и обичајне посебности. Ha породичном 
договору потомци Мијајла Шарца, Плањани-Шаранци, Властелиновићи
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одлуче да je боље промијенити и треће станиште него крсну славу, поријек- 
ло и племенску припадност. Једини je Мијајлов син Сава, са ужом породи- 
цом одлучио да се одрекне крсне славе -ТЗурђевдана и да прими крсну славу 
Бјелопавлића - Свету Петку, те да се на тај начин укључи у њихово племе. 
Саву су на овакву одлуку навеле сљедеће околности: већ дуже вријеме je био 
свештеник, рукоположен je био од виших црквених власти, као свештеник 
je већ био стекао велики углед, a био je и ожењен бјелопавлићком одивом.

Потомци свештеника Саве добили су презиме Поповић и постали су 
бројно и познато братсво у Бјелопавлићима. И даље су давали свештена 
лица, све до момента када je један од потомака Савиних, свештеник Петар 
пао у велико искушење. За вријеме његовог свештеничког службовања, неки 
Бјелопавлићи, no презимену Филиповићи, одведу на силу Петрову снаху, 
удовицу његовог брата, да би са њом оженили неког братственика. Петар, у 
одбрани части свога братсва и своје снахе, убије двојицу Филиповића. Крв 
je касније умирена кумством и плаћањем новчане накнаде, али Петар виттте 
није могао обављати свештенички позив, пошто je „пролио хришћанску 
крв“. Потомци попа Петра Поповића, добили су ново презиме - Распопопо- 
вић, a догађај je остао трајно урезан у сјећању људи овог краја.

Потомство попа Петра Распоповића, односно братсво Распоповића, се 
размножило и имало je у току 18. вијека значајнуулогу у историји Бјелопав- 
лића и Црне Горе. Доцније je од овог братства настао огранак Радовића. И 
једно и друго братство дало je велики број угледних људи и јунака.

Сви остали потомци Мијајла Шаранца Плањанина Властелиновића, 
послије одлуке на скупу братственика, морали су, сада већ no трећи пут, 
тражити ново мјесто гдје није учвршћена турска власт и гдје постоје по- 
вољни услови за живота. Овог пута требало je збринути много већи број 
Мијајлових потомака. По претходном распитивању дошли су до закључка 
да би њиховим потребама најбоље одговарала околина Колашина, или како 
се тада звао Горњи Колашин.

Све до краја 16.вијека, у Горњем Колашину није било ни турске насе- 
обине, ни турске тврђаве. Тада je Колашин потпадао под административ- 
ну власт травничког везира, a Морачом je управљао неки кнез Груја, који je 
признавао власт травничког везира и плаћао неки мали данак, изговарајући 
се да je то неродно земљиште, a народ сиромашан.Те околности, a посеб- 
но што je у том крају земљиште било добро, погодно и за земљорадњу и за 
сточарство, одговарале су Мијајловим потомцима. Било je доста слободне 
земље коју су могли запосјести без икакве накнаде и противљења мјесног 
становништва.

И ова сеоба и пут према Колашину били су за Мијајлове потомке пуни 
неизвјесности и опасности, a био je и дужи и опаснији од оног пута од Плане 
до Мартинића. Требало je са много чланова братства прећи беспућа, високе 
планине и плаховите планинске потоке и ријеке до Колашина, гдје ће опет 
покушати да свију своје гнијездо за више од сто година. Нажалост, и ово 
насељавање биће привремено, јер ће каснији догађаји приморати потомке
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Мијајла Властелиновића, љубитеље Слободе и традиције, да опет напусте 
и то гнијездо и да се коначно склоне испред турског зулума, у пусте сјевер- 
не планине поред лијеве обале ријеке Таре, на простору од јужних граница 
Сињајевине до Језера. И приликом четврте сеобе из Колашина у Потарје, 
они ће оставити, као и раније, сва непокретна добра и тражити Слободу 
у пустим планинама далеко од насеља, саобраћајница и турских утврђења 
у Колашину и Бијелом Пољу. Kao да je Мажуранић испјевао стихове „ Оро 
гњездо врх Тимора вије, јер слободе у равници није“ баш за припаднике овог 
братсва и племена. Сеобе су, изгледа биле судбина, фатум и овог српског 
племена. И сада нам изгледа да цијела историја Властелиновића може стати 
у неколико ријечи Милоша Црњанског да „нема смрти, постоје само сеобе“.

Плана колашинска: насеобина послије трећег растура

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 такво њихово расположење утицало je више околности. Прво, кнез Грујо 
и остали сусједи примили 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 везиру носио кнез Грујо.

Сигурно je да се досељеницима мјесто допало, када су му дали име Пла- 
на, no Плани одакле воде поријекло. И данас je овај простор између ријека 
Плашнице и Бистрице задржао име Плана.

Добијање племенског имена Шаранци

Када су Мијајлови потмци дошли и населили се у Горњи Колашин, по- 
казало се да су родбински веома повезани, сложни, радни, предузимљиви и 
храбри људи, a неки одрасли били су писмени. Kao када су дошли у Марти- 
ниће, успоставили су добре односе са становницима које су затекли. Пре-
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ма кнезу Грују су били лојални и пажљиви и придржавали су се његових 
упутстава и наредби. Били су добро наоружани, увијек спремни да помогну 
сусједима у домаћим пословима, a поготову да учествују у отклањању как- 
ве опасности или напада од Турака, који су се повремено у мањим групама 
појављивали од Бијелог Поља.

Пошто су сазнали нешто о прошлости досељеника, старосједеоци су 
почели говорити како су се код њих, у Горњи Колашин, доселили некакви 
Шаранци који су то презиме наслиједили од претка који се звао Мијајло 
Властелиновић Шарац. Говорили су да je тај надимак добио због краста које 
су га биле ишарале и који je умро и сахрањен у Мартинићима, у Бјелопав- 
лићима. Према томе, у Плани код Колашина, Мијајлови потомци етичким 
путем стичу својство племена. Потицали су од истог родоначелника и стек- 
ли су племенски назив Шаранци. Ово je могло бити најраније у првој четвр- 
тини 17. вијека.

Шаранци су брзо схватили да je Горњи Колашин мјесто које одговара 
њиховим потребама и гдје би могли засновати трајно насеље. Најважније 
им je било да ту нема Турака ни потурчењака, a да je доста непосједнутог и 
необрађеног земљишта, што им je омогућавало да проширују своје посједе и 
увећавају стада. И поред обавезе да плаћају мали данак травничком везиру, 
фактички, сва власт je припадала кнезу Грују, који je био хуман и паметан 
човјек. Према Шаранцима je показивао посебну наклоност. Зна се да je у то 
вријеме око ријеке Бистрице било насељено братство Рабрена.

Низ родних година, спокојство без турског узнемиравања и незнатна 
давања кнезу Грују на име данка травничком везиру, омогућиле су Шаран- 
цима да се обогате и још више прошире своје посједе, тако да je цијела Пла- 
на постала њихов посјед. Благодарећи релативној слободи и добром мате- 
ријалном стању, Шаранци су почели да граде куће од чврстог материјала, 
затим катуне у Поткровима, Савиној води и Лучкој гори гдје се и сада налазе 
зидине њихових зграда.

Кнез Грујо je био већ остарио и указивала се потреба да га на том по- 
ложају неко замијени. Имао je само једну кћер и она се уда за Мијајловог 
унука Мира. Пошто Грујо није имао мушке дјеце, Миро je почео управља- 
ти великим имањем кнеза Груја. Не треба заборавити да су тада кнежеви 
имали велику власт и да често Турци ништа нијесу ни тражили, ни радили 
непосредно, него све преко кнезова. Од памети, сналажљивости и храбро- 
сти кнезова много je зависило како ће народ подносити и осјећати турску 
власт. Кнез Грујо се припремао да сву власт преда своме зету Миру, али je 
за то била потребна сагласност-бурунтија босанског везира. Када je кнез 
Грујо добро остарио, скупљени годишњи данак пошаље травничком везиру 
no свом зету и уз то пошаље молбу да на његово мјесто именује за кнеза 
Мира Шаренца, његовог зета. Везир прихвати молбу кнеза Груја и за кнеза 
у Горњем Колашину именује Мира Шаренца, унука Мијајла Шарца Плавља- 
нина Властелиновића.

Чим се Миро вратио од травничког везира са бурунтијом, кнез Грујо
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му je предао сва овлашћења и кнежевску власт. У вршењу кнежевске власти 
Миро се добро сналазио јер je користио искуство старог кнеза, али није за- 
борављао да своје Шаранце помаже кад год je било потребно.

Живећи у повољним условима, Шаранци су се размножили и стекли 
велику имовину, особито у бројним крдима стоке. Пошто сву стоку нијесу 
могли прехранити у неродним годинама то су своја крда гонили и у Србију 
да презиме до прољећа.

O k o  Колашина, Мојковца и  Бијелог Поља били су се намножили Турци 
и потурчењаци, na je живот Србаутим крајевима био далеко тежи. Посебно 
je тешко падало српском живљу насилно превођење у ислам и одвођење у 
ропство. У злостављању Срба нарочито су се истицали потурчењаци Мушо- 
вићи од Мојковца, тако да су Срби морали бјежати са тог подручја. Често су 
долазили и тражили помоћ од кнеза Мира, уз молбу да их брани од турских 
зулумћара. Миро се одазивао молбама и често je кришом слао своје одважне 
племенике даубијају озлоглашене зулумћаре. У обрачунима са зулумћарима 
нарочито су се истакла два Шаранца. Једног (Алексу) су Турци прозвали 
Безобраз, a другог Јарамаз (злочинац). Ha подручје Бијелог Поља доспијевао 
je са својим четама и Бајо Пивљанин, који je био немилосрдан у обрачунима 
са озлоглашеним зулумћарима. Бајо je чак кажњавао и Србе који су били у 
добрим односима са Турцима. Сазнавши да Шаранци дају мали данак трав- 
ничком везиру и да их Турци не узнемиравају, Бајо закључи да су Шаранци 
у добрим односима са Турцима. Једног љета, док су Шаранци били на косид- 
би, у катунима, заплијени им са својим хајдуцима стоку и потјера je према 
Приморју. Шаранци са закашњењем дознају за то, али ипак пођу у потјеру. 
Ha добрим коњима, на Крнову сустигну Бајове чобане и заплијењену стоку, 
побију неколико чобана и наставе потјеру за хајдуцима. У тешком окршају 
са хајдуцима, Шаранци успију да врате отету стоку, али Алкеса Безобраз 
буде тешко рањен и умре на носилима на повратку за Колашин.

Одсељавање неких Шаранаца у Србију

Турци, са подручја Бијелог Поља и Мојковца, нијесу признавали ни- 
какве заштите и повластице становницима Горњег Колашина које им je дао 
Травнички везир. Све чешће, су у мањим и већим групама упадали, отима- 
ли имовину и чинили насиља над српским живљем. Године 1646. Турци су 
изградили град у Колашину, запосјели га, a већ 1652. године почели да се 
насељавају и отимају земљу од Срба у околини града да присиљавају народ 
на турчење и друге зулуме. Пошто травнички везир није ништа предузимао 
да заштити Србе, скадарски везир и Турци су се понашали као господари и 
тражили од Срба или да пређу у ислам или да буду права раја.

За Шаранце, такорећи први пут послије напуштања Плане код Гацка, 
наступа период тешког и неизвјесног живота. Схватају да се морају поно- 
во негдје селити што даље од турске власти. Поштујући традицију својих 
предака, никако се нијесу могли помирити са тим да постану обесправљена
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раја. Турци су били све четттћи посјетиоци Срба у Горњем Колашину, осо- 
бито код оних код којих су могли очекивати добро јело и пиће. Нарочито 
су настојали да посјећују имућније Србе о Божићу, Васкрсу и крсној слави.

Када су се једног прољећа са својим стадом вратили из Србије, синови 
кнеза Мира су о ТЗурђевдану у кући затекли Турке. Ненавикнути на блиске 
односе и дружење са Турцима, a поготову ненавикнути да им Турци буду го- 
сти на крсној слави, Мирови синови почну са неким рођацима да планирају 
како да побију Турке које су затекли у очевој кући. Кнез Миро то примијети 
и једва убиједи синове да одустану од ове намјере. Кнез je знао на шта су 
све Турци спремни из освете, a такође je рачунао да не би било људски ни 
морално да некога убију на својој слави, na макар то био и Турчин. Његови 
синови се помирише са очевим предлогом, али се неки од њих заклеше да 
неће никада славити крсну славу заједно са Турцима. Најодлучнији су са 
својим породицама се одселили за Славонију, одакле се никада више нијесу 
вратили. Како je јачала турска власт, интезивирано je њихово насељавање на 
подручје Колашина, појачавао се зулум над српским живљем, a што je дове- 
ло до расељавања српског народа на разне стране. Остајали су само они који 
су прихватали да буду турска раја. Одсељавање je достигло врхунац 1690. 
године, када се десила сеоба Срба под патријархом Асенијем Чарнојевићем. 
Према предању, тада се из Горњег Колашина у Славонију одселило око педе- 
сет шаранских породица.

Насељавање Шаранаца у данашњу постојбину

Све бројније насељавање Турака у Горњи Колашин, стални притисци да 
се српско становнитво турчи или да постане права раја, затим одсељавање 
Срба у друге крајеве гдје се сматрало да je мање турско насиље, поново je 
код Шаранаца пробудило готово заборављену традицију да се цијело племе 
пресели што даље од организоване турске власти и њихових администра- 
тивних центара. Како je пролазило вријеме од сталног насељавања Турака у 
Колашин, тако je све више зријевала одлука Шаранаца да не могу, као што ни 
до сада нијесу могли, подносити турски зулум, a поготово да не могу прими- 
ти мухамеданство и постати турска раја. Тешка срца je прихватано једино 
могуће, часно рјешење ове ситуације- тражити ново мјесто за насељавање.

Шаранци су се били прилично обогатили за вријеме док су били кне- 
жеви Грујо и касније Миро. Били су изградили куће од тврдог материјала 
не само у Плани већ и у катунима: Потрковима, Савиној води и Лучкој гори 
гдје и сада постоје зидине. Но, кроз историју већ научени да своју Слободу и 
традицију никадане доведуу питање да би сачували стеченаматеријална бо- 
гатства, најбронија братства Шаранаца: Раичевићи, Кнежевићи, Анђелићи 
и Вуковићи одлучују да се из Горњег Колашина преселе у пусте, претежно 
шумом обрасле просторе сјевероисточног дијела Дробњака. Нова, обећана 
земља за Шаранце налазила се између лијеве обале ријеке Таре, од сјеверне 
стране планине Сињајевине до Пирлитора и Језера и границе пријатељског
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племена Дробњака. Није нескромно и пресмјело закључити да историја, као 
ни предање, не познају ни код једног другог племена у Црној Гори и Херце- 
говини овако свјесно саможртвовање за своју Слободу.

Ново мјесто изабрано за насељавање, четврто no реду од када je Мијајло 
Шарац напустио Плану и Заође код Гацка, било je пустара без питомог 
земљишта, али са добрим пашњацима и ливадама. До средине 17. вијека, 
данашњи Шаранци и Језера били су настањени несловенским, дијелом ис- 
ламизираним, племеном Кричима, који су с Дробњацима чинили заједнич- 
ку административну јединицу-нахију Комарницу или Дрбњак. За вријеме 
Кандијског рата, Дробњаци су прогнали Криче са те територије и од тада 
су им ови простори служили као катуништа за стоку која се све више ум- 
ножавала. Пошто су им данашњи Шаранци били много даљи, свакако да су 
Дробњаци, послије протјеривања Крича, далеко више користили простор 
Језера за катуништа.

Шаранци су се тако, послије скоро сто година проведених у Горњем 
Колашину, почели у групама пресељавати у нову постојбину. Пресељење са 
напуштањем кућа и имовине коју су послије њих насељавали Турци и по- 
турчењаци, обављено je од почетка последње четвртине 17. вијека до 1782. 
године.
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Приликом овог пресељења, једна породица Анђелића, везана ујчеви- 
ном, издвојила се од осталих Шаранаца и преко Мораче и Бјелопавлића од- 
селила се поново у Заође код Гацка, код својих рођака. Предање тврди да 
ниједна шаранска породица није остала у Горњем Колашину, него су се сви 
преселили у нову постојбину.

Нешто прије пресељења Шаранаца у садашњу постојбину, нека угледна 
Српкиња са Кричка, према предању, удала се за једног Шаранца са којим je 
добила сина. Њен муж погине млад у борби са Турцима, a она поведе дијете 
у род. У Косаници се послије извјесног времена уда за неког Србина званог 
Ћосо (без браде и бркова), који није имао дјеце и који je усвојио пасторка. 
Посинак добије презиме no очуху- Ћосовић. Од младог Ћосовића je наста- 
ло више кућа Ћосовића и формирало се братство Ћосовића као шаранско 
братство. Од неког Вучића Ћора Ћосовића постало je братство Ћоровића 
које се населило у Међужваље код Пирлитора.

Мјесто, на лијевој обали Таре, гдје су се доселили Шаранци, добило je име 
но досељеницима Шаранцима, a има индиција да се раније звало Потарје. По- 
што су Шаранци били већ бројни када су се доселили у ново насеље, насељава- 
ли су се у грунама но нодесним мјестима и давали им имена која су и до данас 
задржала називе: Алуга, Брајковача, Богомоља, Градина, Добри Нуго, Зми- 
ница, Крш, Јелина гора, Његовуђа, Палеж, Пода, Суводо и Шљиванско. Прва 
насеља у виду катуништа гдје су се доселиле нрве груне Шаранаца, била су 
Руданца и Јелина гора. Пошто je највећи дио овог нростора нланински и зими 
надају велики сњегови, Шаранци су тражили мјесто ближе Тари и манастиру 
Добриловини. И нашли су га на Подима, гдје су одлучили да се сви населе.

Ha простору од сјеверне стране Сињајевине до Пирлитора на сјеверу, и 
од лијеве обале ријеке Таре до Ускока, Шаранци су, приликом досељења, на- 
шли у данашњем селу Шљиванску двије дробњачке породице Шушића, које 
су се у Потарје (при тарским гредама) доселиле ради прехране стоке, јер je у 
Дробњаку била неродна година. Ове породице се на прољеће нијеусу хтјеле 
вратити у Дробњак јер им се свидјело мјесто за држање стоке и ту остану да 
живе за стално. Од њих je данашње братство Шљиванчана.

У данашњем Расову, Шаранци су затекли и породицу Роћен. Ова поро- 
дица се доселила са Чева и настанила на манастирској земљи Светог Арађе- 
ла, у данашњој Расови, да би се касније одселила у село Орашац код Таре. 
Рачуна се да су се они у данашње Шаранце доселили око 1710. године. Ша- 
ранци су се на новом простору доста брзо ширили. Заузели су дио Језера, 
Баре, Рамово ждријело, и Суводо. Од Сињајевине су заузели све до Одрага, 
Расовача и половину Кричког поља до планина Врхова и Планинице.

Живот Шаранаца у новој насеобини

Нова насеобина je Шаранцима пружила пуно доброга, али задавала и 
доста тешкоћа. Земљиште je било планинско, пусто, обрасло у шуму, без 
обрадивог земљишта за производњу хљебног жита, далеко од насеља са-
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обраћајница, као и од пазаришта гдје би за своје производе сточог поријекла 
могли набавити жито и другу робу. Међутим, та удаљеност од саобраћајни- 
ца, административних центара и пазара, обезбјеђивала им je релативни мир 
од Турака и потурчењака, a простране ливаде и пашњаци омогућавали су 
им гајење великих стада стоке од које су, углавном, и живјели. Велике шуме 
обезбјеђивале су им грађу за куће и богат улов дивљачи. Но, иако није било 
у близини турских и потурчењачких насеља, Шаранци су били свјесни да 
неће дуго остати неузнемиравани од турских власти, тим прије што нијесу 
показивали никакву покорност према Турцима, a особито што нијесу дава- 
ли данак, који су давали сви поробљени Срби. Због тога су Шаранци били 
увиј ек спремни да се одупру турским нападима, a посебно су настој али да се 
што више спријатеље са сусједним великим племеном, Дробњацима, на чију 
су помоћ вазда могли да рачунају.

Најближе турске насеобине биле су на десној обали ријеке Таре, гдје су 
били насељени потурчењаци ТЗурђевићи. И ови потурчењаци, као и они око 
Гацка и Колашина, сматрали су шаранске просторе турским територијама, 
јер je граница између Црне Горе и Турске била чак до ријеке Зете. Према 
томе, Шаранци нијесу могли рачунати на помоћ Црне Горе у случајевима 
турских напада, нити су тамо могли склонити своје породице у случају 
пријеке потребе, na им je Морача још увијек остала као последње уточиште.

Будући свјесни свог положаја, Шаранци су избјегавали сукобе са тур- 
ским насеобинама око Пљеваља, Бијелог Поља и Колашина. Међутим, због 
оскудице у хљебном житу, били су приморани да прелазе Тару и да тамо 
купују жито за своје потребе или од срспког становништва или од потур- 
чењака. Наравно, кришом.Чим су Турци то запазили, правили су засједе на 
путевима, a особито на прелазима на Тари, убијали Шаранце и отимали то- 
варе купљеног жита.

Пошто су Шаранци провели неколико година у новој насеобини без 
турских насртаја и прелаза преко ријеке Таре, односно на шаранску тери- 
торију, a благодарећи богатим пашњацима и пространим ливадама, умно- 
жили су своја стада. Са умножавањем, Шаранци су се почели размјештати 
из прве насеобине Пода и no другим мјестима. Правили су куће од дрвета, 
крчили шуме, стварали оранице чак и на мјестима гдје су падали велики 
сњегови. Тим насељавањима настала су села: Јелина гора, Алуга, Брајковача, 
Богомоља, Градина и друга, која су раније наведена.

Код Шаранаца су налазили уточиште Срби са подручја Пљеваља, Бије- 
лог Поља и Колашина који су се замјерили Турцима или нијесу могли да 
подносе њихов зулум. Шаранци су Ускоке, као одважне људе, радо прима- 
ли, давали им земљу за насељавање и помагали им да изграде куће. Турке 
са десне обале Таре, a нарочито потурчењаке ТЗурђевиће, такво понашање 
Шаранацаје љутило, na су им још чегттће правили засједе када би прелазили 
Тару за набавку жита, убијали их и пљачкали. ТЗурђевићи су обавјештавали 
турске власти у Пљевљима, Бијелом Пољу и Колашину да Шаранци пред- 
стављају велику опасност и да већ сада у групама нападају познате турске
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зулумћаре и убијају их између Таре и Лима. Подстакнути жалбама ТЗурђе- 
вића, турски главари: Смаил-ага Ченгић од Гацка, Мушовићи од Колашина 
и Селмановићи од Пљеваља, жељели су, сваки за себе, да освоје Шаранце и 
цио Дробњак, na су припремали честе војничке походе. To je књаз Никола 
Петровић сликовито опјевао у „Дробњачком колу“ стиховима: „ Зенђили je 
Дробњак био предмет разних преотмица, час гатачких, час никшићких, час 
пљеваљских изјелица...“

Како су јачали бројно и економски, Шаранци су се проширивали на нена- 
сељене просторе. Све су више код њих бјежали Ускоци из пљеваљског, бјело- 
пољског и колашинског краја, na су заједно са Шаранцима на десној обали Таре 
убијали озлоглашене зулумћаре и потурице. Свакако да им ни Турци и потур- 
чењаци нијесу остајали дужни. Они су долазили у Шаранце и Језера, плијени- 
ли шаранску стоку, палили куће и одводили у ропство Шаранце које би живе 
ухватили. Од тих узајамних напада, морају се издвојити и посебно описати три 
најважнија. Њима шаранско име дугује своју „бесмртну" косовску славу.

Покушај Смаил-аге Ченгића да скупи харач од Шаранаца

Ни Смаил-ага Ченгић, као ни Селмановићи од Пљеваља и Мушовићи 
од Колашина и Бијелог Поља, нијесу се могли помирити са тим да Шаранци 
не плаћају царски данак, да не плаћајухарач и да стално настоје да измигоље 
испод турске власти иако су били дубоко у турској територији.

Смаил-ага je био припремио план да се домогне најутицајнијих Шара- 
наца и да их погуби. Taj план je мислио да спроведе потајно. Послао je један 
одред својиххарачлијапреко Пиве и Језерау Шаранце, позивајући Шаранце 
да се искупе на Ђедовом пољу, да се ту договоре са харачлијама о висини 
харача и да прикупе заостали харач од ранијих година. Чим су харачлије 
дошле у Шаранце, похапсили су све оне који су им се одазвали позиву и 
везане су их, сајаком стражом, послали преко Језера и Пиве у Гацко. Остале 
харачлије пошле су још дубље у Шаранце да на исти начин похватају остале. 
Шаранци сазнају шта je било са онима који су се раније одазвали позиву, 
направе засједу, похватају све харачлије, разоружају их и вежу. Једног од 
харачлија пусте и нареде му да трчи за онима што су повели везане Шаранце 
и да им каже да их ослободе ако мисле да харачлије извуку живу главу. Тако 
и буде, овај харачлија стигне стражу и каже им поруку Шаранаца. Харачлије 
ослободе везане Шаранце, пусте их кућама, a када их виде њихови племени- 
ци, они, no обећању, ослободе заробљене Турке. Тако се неславно завршио 
Смаил-агин план, a Шаранци, охрабрени подвигом стекну још више само- 
поуздања и спремности да борбом бране Слободу.

Шаранци пале своје куће на Божић 1852. године
Бјелопољски и колашински главар Мушовић, ријешен да Шаранце и 

Дробњак потчини себи да он убира харач и царски данак, окупио je бројни 
башибозлук и запосјео десну обалу Таре, о Божићу, 1852. године. Шаранци-
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ма je, преко изасланика, поручио да прикупе харач који нијесу плаћали, да 
испразне све зграде ради смјештаја његове војске и да се на вјеру пријаве 
сви одрасли мушкарци ради уређења међусобних односа. Поучен ранијим 
искуством Смаил-аге који je пошао са мањом војском, Мушовић je ударио 
на Шаранце са, за оно вријеме, огромном армадом.

Доследни својој традицији и свом карактеру, како су им и преци ради- 
ли, Шаранци одлуче да се не предају на вјеру Мушовићу и да његову војску 
не чекају у дому. Још се договоре да свако склони породицу у тарске пећине, 
a стоку у неприступачне увале и да свак својом руком запали своју кућу. 
Стравичан je овај Божић био за Шаранце. Писка дјеце и кукњава жена које 
су са дјецом бјежале у тарске пећине, мијешала се густим црним облацима 
запаљених кућа. Овакву „неразумну“ спремност да се страда за част и до- 
стојанство племена, као да je опјевао Милош Црњански у пјесми „Здрави- 
ца“. Оваква „лудост“ Христа ради, изненадила je Мушовића и он je одлучио 
да се врати на десну обалу Таре и поход на Шаранце одложи за неку бољу 
прилику. Ријетки су слични догађаји у историји свијета. Готово да су само 
Скити на југозападу Русије били спремни на нешто слично. Шаранци за по- 
ступак Скита сигурно нијесу знали, али су то урадили спремни да поднесу 
све овоземаљске муке, само да би сачували Слободу.

Протјеривање турске посаде из Јунчев дола код Жабл>ака

Налазећи се на природној граници, на лијевој обали ријеке Таре, између 
подручја насељеног Турцима и Мораче, Дробњака, Ускока и Пиве (насељених 
српским живљем), Шаранци су тежили и жељели да се припоје Црној Гори 
и да се ставе под њену јурисдикцију, a то je у оно вријеме било немогуће. У 
том циљу, Шаранци су се обраћали Светом Петру-Првом Петровићу, Петру 
Другом Петровићу, Књазу Данилу и најзад књазу Николи Петровићу. Изра- 
жавајући своју спремност да постану лојални световној и духовној власти 
Црне Горе, добровољно су скупљали дацију и кришом je носили на Цетиње, 
јер нијесу хтјели да je дају Турцима. Црногорски владари су објашњавали 
Шаранцима да je тренутно немогуће присајединити Шаранце Црној Гори, 
али су им давали савјете и упутства како да се понашају према Турцима 
све до згодне прилике, када се буду промијениле међународне прилике и 
када се буду могле испунити њихове жеље. Уз то, црногорски владари су 
препоручивали старешинама Дробњака и Мораче да увијек буду од помоћи 
Шаранцима када им запријети опасност од Турака.

Књаз Данило je водио пријатељску политику са кнезом Михаилом 06- 
реновићем и настојао je да се Црна Гора уједини са Србијом. У том циљу, 
требало je простор измећу Црне Горе и Србије очистити од Турака. Убијеђен 
у шаранско и дробњачко јунаштво и родољубље, књаз Данило je појачао ак- 
тивност на зближавању Црне Горе и Србије. Препоручио je Дробњацима, 
Језерцима и Шаранцима да протјерају турску посаду са Жабљака преко 
Таре, на десну обалу. Ови су то једва дочекали и протјерали турску посаду
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из Јунчев дола. Цијела лијева обала ријеке Таре са Шаранцима, Дробњацима 
и Ускоцима остала je без Турака. Шаранци се нијесу тим задовољили, већ су 
почели да нападају потурчењаке ТЗурђевиће на десној обали Таре. Подсти- 
цања од књаза Данила и напади од стране Шаранаца све су били учесталији. 
Од ТЗурђевића je тражено да се иселе из ТЗурђевића Таре, или да признају 
власт Црне Горе и да њој плаћају дацију. Taj притисак на ТЗурђевиће се наро- 
чито појачао послије славне побједе којује на Грахову 1858. године извојевао 
књаз Данило. Иако су жабљачке територије припадале турској држави све 
до Берлинског конгреса, чим je турска посада протјерана из Жабљака, књаз 
Данило je поставио племенске капетане. За Шаранце je био Јоксим Кнеже- 
вић, a за Језерце Живко Шибалић и Окица Каљевић. За војводу обадвије 
капетаније поставио je Трипка Џаковића. Јоксим je године 1878. препустио 
команду Митру Кнежевићу, који je држао капетанство до 1889. године, a 
Окица до 1867. године, када raje  замијенио Живко Шибалија. Живко je био 
све до 1889. године, када долази до спајања двије капетаније, a за капетана 
je постављен Милован Кршикапа. Нови назив капетаније je био Језеро- ша- 
ранска, a батаљона Шаранско-језерски.

Ова три свијетла догађаја из историје Шаранаца су издвојена првенстве- 
но због значаја који су имала у њиховој даљој судини, иако j e  и t o k o m  19. вије- 
ка било далеко већих бојева, побједа и страдања Шаранаца. Овим догађајима, 
Шаранци су почели да излазе на глас и видјело као племе које више од 100 
година бдије на граници Црне Горе. Граница носи увијек ризик сукоба и стра- 
дања, чему су Шаранци били заиста вични и с правом су опјевани у пјесмама 
и легендама. И када није било већих похода Турака, увијек су постојали зу- 
лумћари који су пријетили и вребали. Шаранци им нијесу остајали дужни.

Потурчењаци -1}ур1)евићи, као први сусједи Шаранаца, некада су бјежа- 
ли испред шаранских напада, a некада су се одупирали и узвраћали упаде и 
нападе потпомагани од потурчењака између Лима и Таре. Често би насеља 
Ђурђевића на обали Таре остајала пуста, куће попаљене, стока заплијењена, 
али немајући куд, a и подстицани поносом и некадашњом турском силом и 
славом, опет су се враћали на своја згаришта. Пошто су им Шаранци били 
стална опасност која се није могла отклонити ни честим турским нападима 
ни сопственом одбраном, a осјећајући да турска моћ на овом подручју слаби, 
Ђурђевићи одлуче да признају црногорску власт и да Црној Гори плаћају да- 
цију. Taj посао прикупљања дације вршио je њихов првак Ајро -Ijypl)ciuih и то, 
у висини једног дуката од сваке куће. Три године je редовно односио дацију 
на Цетиње заједно са шаранским капетаном Јоксимом Кнежевићем. Пошто су 
Ђурђевићи примили поданство и поступали као остали поданици Црне Горе, 
књаз Данило je поставио и Ајра -Ijypl)ciuiha за племенског капетана.

Ослобађање манастира Довоље

У долини ријеке Таре налазе се остаци три манастира. Ha лијевој обали, 
односно на шаранској страни, налазе се остаци манастира Добриловина, на
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десној обали, односно на турској територији, манастира Св. ахранђела Ми- 
хаила-Аранђелово и остаци манастира Довоља.

Манастир Аранђелово у вријеме обнове

О манастиру Аранђелово, у великој студији професора Владимира 
Петковића „Преглед црквених споменика кроз повесницу српског наро- 
да “ у издању Српске академије наука у Београду 1950. године, пише само: 
„Аранђелово, манастир Светог ахранђела Михаила у рушевинама“. Мана- 
стир je обновљен послије скоро 150 година, уз помоћ Епархије милешевске, 
Митрополије црногорско-приморске и вриједним рукама Језераца, Шара- 
наца и становника десне обале ријеке Таре.

Манастир Довоља се налази на десној обали ријеке Таре. Народно пре- 
дање свједочи да je подигнут у средњем вијеку, с тим, што се у неким случаје- 
вима каже да raje зидао краљ Милутин (1282- 1321). У науци се сматра да je 
манастир сазидан у 15. вијеку. Храм манастира Довоља посвећен je Успењу 
Пресвете Богородице. Оправке наманастиру вршене су 1545. и 1623.године.

У овај манастир су 1699. године донесене мошти светог Арсенија, архи- 
епископа српског и наследника светог Саве, a касније пренесене у манастир 
Добриловину. Године 1799. манастир je покривен дрвеним клисом (шин- 
дром). Колашински Турци су 1809. године похарали манастир, али након 
шест година запуштени манастир су обновили калуђери Јанићије и Пахо- 
мије, уз помоћ црногорског владике, светог Петра Првог Петровића. Поред 
манастира, том приликом, поправљени су и конаци.

Године 1850. колашински Турци поново су опљачкали манастир, ка- 
луђери се разбјеже, a у манастирске конаке се усели турска војска. Године 
1857. турски војници су довели једну српску дјевојку и силовали je на све- 
том манастирском олтару, оскрнавили светињу, na je књаз Данило наредио 
Шаранцима да спале манастир, a затим да га обнове. У пожару, који су no 
књажевој наредби подметнули Шаранци, сагори једанаест турских војни-
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ка-Арнаута, али нажалост, и изузетно богата библиотека. Манастир je по- 
ново обновљен 1875. године и исте године спаљен од Турака, да би га најзад 
1880. године пожар сасвим уништио. Од њега су остале само зидине.

И овај манастир се обнавља послије стодвадесет година, уз помоћ Епар- 
хије милешевске, будимске и Митрополије црногорско-приморске, али 
увијек акцијом и радом и становника овог краја. Вриједи напоменути да су 
се све дозволе за обнове манастира Довоље, послије његових спаљивања од 
стране Турака, морале добијати од турских власти, посредством Мостарске 
епархије и манастира Свете Тројице у Пљевљима, пошто се манастир нала- 
зио на турској територији.

Манастир Довоља прије спаљивања: рад непознатог сликара

Чувени руски научник и путописац А.Ф. Гиљфердинг преноћио јеуљето 
1857. године у запуштеном конаку манастира, оставивши о њему драгоцјене 
податке у књизи „Путовање no Херцеговини, Босни и Старој Србији“.

Из ових упорних обнављања манастира Довоље, види се да су Ша- 
ранци поклањали велику пажњу духовном животу, бар кроз обнављање и 
окупљање у манастирима, иако још нијесу имали могућности да подижу 
школе. Суочени са сталним растурима и борбом за голи живот и опстанак, 
Шаранци нијесу имали времена да подижу нове храмове, иако су имали 
своје свештенике, као, на примјер, угледног Вида Раичевића. За свако кр- 
штење, вјенчање, опело и прекаде о крсним славама, Шаранци су морали да 
иду у Морачу или Дробњак, како би се ти чинови, у то вријеме врло пошто- 
вани, обављали у хришћанском храму и no православном црквеном обреду.

Шаранци су, no сваку цијену хтјели да имају мјесто гдје ће обављати 
црквене обреде и сакупљати се о празницима на разговоре и весеља. Мана- 
стир Довоља био им je најпривлачнији зато што су његове рушевине биле 
најбоље очуване и што су преко Мостарске епархије Српске православне 
цркве и управе манастира Света Тројица у Пљевљима могли лакше добити 
одобрења за обнову, материјалну помоћ у црквеним реквизитима и опреми 
и новчану помоћ од прилога веома побожног српског народа на простору
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између Таре и Лима. Најзад, код манастира су се могли састајати са српским 
живљем из околине Пљеваља и Бијелог Поља, што je, уз остало, била и згод- 
на прилика за договоре о акцијама за ослобађање од турског ропства.

Првог јануара 1859. године, Шаранци су ослободили манастир Довољу 
и уништили турску посаду која се ту налазила. Ha тај начин je отклоњена 
најближа опасност за Шаранце.

Битка на Шаранцима 1862. године

Послије великог турског пораза на Грахову 1858. године, када je цр- 
ногорска војска под командом великог војводе Мирка Петровића потукла 
знатно јачу турскувојску, књаз Данило даје знак Новици Церовићуи васоје- 
вићким главарима те и они ударе на Турке око Колашина и Мојковца, на- 
несу им огромне губитке и на тај начин их приморају да се уздрже од већих 
напада на Шаранце и друге сусједе.

Турци нијесу могли да забораве како пораз на Грахову, тако ни пора- 
зе које су им нанијели Васојевићи, Дробњаци и Шаранци. Почели су да се 
припремају за освету, али им je за то требало времена, na су Шаранци били 
релативно мирни неколико сљедећих година.

Када je Омер-паша скадарски пошао са великом војском да заузме Це- 
тиње и покори Црну Гору 1862. године, примијетио je да црногорској војсци 
пристиже помоћ са разних страна, што му угрожава позадину и успорава 
напредовање према Цетињу. Да би отклонио опасност 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- 
шићу гдје би се састао са његовом војском. Чим je сарајевски валија добио 
поруку Омер-паше, нареди мостарском Миралај Алај-бегу да сакупи добро- 
вољачку војску из Херцеговине и Босне и да хита Пљевљима. Миралај Алај- 
бег сакупи од Сарајева до Пљеваља око осам хиљада коњаника, a када дође у 
Пљевља, позове пљеваљске и колашинске главаре да и они скупе војску. Ови 
то ураде и прикупе још око пет хиљада добровољаца. Тринаест хиљада вој- 
ника Миралај Алај-бег распореди у три групе: једну, од двије хиљаде војни- 
ка, упути на Битине, са циљем да пређу у Језера када Миралај Алај бег спали 
Шаранце. Другу групу, од три хиљаде војника, упути на Пренћане, a он са 
осталих осам хиљада војника, углавном коњаника, крене пут Колашина.

Како Миралај Алај бег није имао неко војничко образовање, a ни по- 
требно војничко искуство, лако га наговоре колашински и пљеваљски гла- 
вари, из посебне мржње према Шаранцима, да са својих осам хиљада коња- 
ника пође преко Сињајевине на Шаранце.

Општа војничка ситуација у Црној Гори, na и у Шаранцима и Дробња- 
ку, била je врло тетттка. Омер-паша je, и поред упорне одбране Црногораца, 
освојио Ријеку Црнојевића и у даљем наступању према Цетињу дошао до До- 
брског села. У тешкој ситуацији, књаз Никола позове све црногорске главаре 
да похитају у помоћ Црној Гори са што виттте бораца. Одазивајући се позиву
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књаза Николе, Јоксим Кнежевић са шесдесет одабраних Шаранаца нође у но- 
моћ Црногорцима и норед тога што je сазнао да се гомила турска војска на 
десној обали ријеке Таре и то, носебно нрема Шаранцима. Јоксим je одредио 
свога синовца Радула Кнежевића да га замијени док се врати са Цетиња.

Миралај Алај-бег нође са својим коњаницима на Шаранце нреко 
Сињајевине, али нрихвативши наговор колашинских главара, не нође ди- 
ректно нут Његовуђе и Језера, већ крене да уништи и нонали шаранска села. 
Ha Преображење, 19. августа 1862. године, турска војска нође нрво на село 
Руданца, до којег се од Сињајевине долазило једним ждријелом обраслим у 
густу шуму. Шаранске и језерске борце су окупили, нланирали бој и у њему 
командовали, у ранијим бојевима јунаштвима нрекаљени главари: Зуко Ра- 
ичевић, који je 1875. године са Луком Вукаловићем ораганизовао херцего- 
вачки устанак, затим Бећко Закић, официр црногорске војске, Радуле-Раде 
Кнежевић, замјеник канетана Јоксима Кнежевића, Живко Шибалић, кане- 
тан нлемена Језера. Од носебног значаја je било јуначко учешће четвори- 
це хајдучких харамбаша: Мића Глушчевића, Ристана Шарца, Сима Зејака 
и Ивана Робовића. Организовани, Шаранци нронусте Турке да сви уђу у 
село гдје ночну налити, убијати и нљачкати као што су уснутно радили од 
Колашинских ноља до Руданаца. Када je и задњи војник нрошао ношумље- 
но ждријело и ушао у село Руданца, једна група Шаранаца нанадне Турке са 
леђа, a остале груне са свих страна. Када je отночела неравнонравна борба, 
небо се наједаннут наоблачило и ночела je велика киша са јаким вјетром 
и грмљавином. Над селом су се снустили густи облаци и магла, тако да се 
турска војска није могла снаћи у ком нравцу да бјежи. Уз то, турске нушке 
кремењаче су се сквасиле од јаке кише, на нијесу могли да их користе. Борба 
je вођена ножевима, сабљама, батинама и камењем. Турци, видјевши да их 
много гине, ночну бјежати нрема Тари гдје je ностојао брод-газ. Али и на 
том мјесту их дочекају Шаранци који су били одређени да чувају нрелаз код 
Пренћана. Збуњени и унлашени, Турци нијесу знали куда да бјеже, него су 
безглаво јурили Тари, куда није било никаквог нута ни нролаза, него око- 
мите стијене са којих се надало нраво у бездан. Уз то, неко од Турака или 
Срба завиче „Бјежите, Власи све ноклаше!“. У гужви, велики број Турака, 
заслијенљен страхом и маглом, скакао je низ стијене мислећи да je ту Тара. 
Ha овом мјесту нађено je нреко хиљаду мртвих Турака, који су изгубили 
живот стрмоглавивши се низ тарске стијене. Други дио Миралај Алај-бего- 
ве војске навалио je на Тару, ко нјешке, ко на коњу, и толико су нретрнали 
Тару да je остала легенда да су носледњи Турци нрелазили ријеку неквасећи 
своју обућу. Ову турску трагедију овјековечио je књаз Никола Петровић у 
Шаранско-језерском колу: „Некрштена би се меса још у наше нашло кланце, 
a град би се сазидао од костура нод Руданце, којег рука Јосфова онде јата 
наслагаше, a већ нека колико га Таре вали заваљаше“.

У овој бици ногинули су сви знаменитији бегови и are из Босне и Хере- 
цеговине, Новоназарског санџака, на и сам Миралај Алај-бег. Занлијењено 
je нреко хиљду и но коња и безброј комада различитог оружја, онреме и но-
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суђа. Сматра се да je том приликом погинуло преко три хиљаде Турака. Није 
без разлога војвода Мирко Петровићи у својој пјесми „Бој на Шаранцима" 
опјевао ову велику побједу шаранског племена:

„А Ш аранци, Гнијвздо јуначко ,
И  крваво т урско разбојиш т во,
Вазда ће се oeo спомињатш  “

Црква у Кршу: подигнута у славу шаранске битке

За успомену на ову велику побједу која се надалеко разгласила, Шаран- 
ци су подигнули мању цркву у Кршу, a Језерци у Жабљаку, обје посвеће- 
не Светом Преображењу. Шаранци, Језерци и Ускоци имали су у овој бици 
око шездесет мртвих и рањених, a међу њима je био и чувени Ускок и јунак 
Мићо Глушчевић.

Поводом прославе 140 година битке на Шаранцима, подигнут je спо- 
меник у непосредној близини моста на Тари. Тако ће ово скромно спомен 
обиљежје подсјећати путнике пролазнике и намјернике на величанствену 
побједу Шаранаца за Крст часни и Слободу златну.

Споменик боју на Шаранцима
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Ново разграничење између Црне Горе и Турске

Робједе 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 зулумћарима, уплаши Турке на 
граници са овим племенима и подстакну их на многобројне жалбе Цари- 
граду. Ове жалбе и све отвореније тражење граничних племена да се при- 
поје Црној Гори, a у интересу великих сила, доведу до образовања Комисије 
за разграничење између Црне Горе и Турске. Образована Комисија постави 
нову сјеверну границу Црне Горе, средином дробњачког племена: планина 
Ивица- Попов мост на ријеци Буковици- Сињајевином у Јабланов врх- Миг- 
ловица код Колашина. Према овој граници, дио Дробњака, Језера и Шаран- 
ци останеу границама Турске. Ово je било први пут, откако je родоначелник 
шаранског племена Мијајло Шарац Властелиновић напустио плану и Заође, 
да се Шаранци нађу под пуном турском влашћу. Знајући како су закрвљени 
са сусједним Турцима, сада нијесу имали гдје да се селе и траже мјесто гдје би 
имали више слободе од оне која их чека у границама турске државе. Одлу- 
чили су да иду на Цетиње код књаза Николе no савјет како да се понашају 
у новонасталим околностима. Интересовало их je да ли може Црна Гора да 
их заштити од очекиваног турског насиља. Након дужег савјетовања, књаз 
Никола je именовао Јоксима Кнежевића за војводу и предложио му да са не- 
колико одабраних Шаранаца пође код сарајевског валије, да тражи пријем и 
да му укаже на опасност која им пријети од граничног турског башибозлука. 
Сарајевски валија je примио Јоксима и делегате, поразговарао са њима и 
обавијести се о оном што je сматаро за потребно. Међутим, t o k o m  разго- 
вора валија примијети да je Јоксим и његово друштво друкчије одјевено од 
осталих „меџлиса“ и кнезова у Босни, a особито му се није свидјело што су 
имали друге капе, a не фесове са кићанком. Зато нареди својим кавазима да 
саопште Јоксиму да преко ноћи промијене одјеће и капе и да на главе ставе 
фесове са омотаним чалмама, онако како у Босни носе кнезови и „меџлиси“ 
(посланици). Јоксим се томе успротивио и да није било црногорског конзула 
војводе Пера Пејовића, можда би Јоксим овај отпор платио и главом.Чим 
се Јоксим са делегацијом вратио од сарајевског валије отишао je на Цетиње 
код књаза Николе и саопшти му да он са Турцима не жели више никакве 
сусрете. Још замоли књаза да га разријеши и привилегија које му je додије- 
лио прије поласка код валије. Књаз уважи Јоксимову молбу и за војводу ша- 
ранског, no препоруци Јоксимовој, постави Трипка Џаковића, који je са још 
неколико шаранских и језерских првака заступао народ све до 1875. године.

Знајући која им опасност пријети од Шаранаца и Језераца који до сада 
нијесу били потпуно под турском влашћу, и бојећи се да ће ова племена 
подстицати српски народ између Таре и Лима на побуне, Турци одлуче да 
подигну карауле- фортице у Језерима и Шаранцима, гдје би биле смјеште- 
не сталне турске посаде. Прије него то уради, валија сарајевски затражи од 
Трипка Џаковића и осталих „меџлиса“ шаранских и језерских да дају писме-
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ни пристанак, испред народа, за подизање караула. Са доста напора, Трип- 
ко и остали посланици убиједе Турке да они сами о томе не могу одлучити 
и да je за то потребан пристанак свих Шаранаца и Језераца. Без помисли 
да одустане од своје намјере о подизању караула у Језерима и Шаранцима, 
сарајевски валија дође у Пренћане са више батаљона војске и неколико то- 
пова. Тамо позове све виђеније људе из племена да их убиједи на пристанак 
за подизање караула и да му за то дају своје потписе. Позвани народни пред- 
ставници покушају на све начине да приволе валију да одустане од намјере, 
гарантујући му да ће народ бити миран, да неће бити нереда, na су га чак 
убјеђивали да je то скупо и да има пречих и кориснијих ствари за које треба 
трошити nape из царске кесе. При томе су одржавање мира на простору Ша- 
ранаца и Језераца гарантовали својим животима. Прије одласка на састанак 
са валијом, Шаранци и Језерци обавијесте књаза Николу и затраже његову 
помоћ. И заиста, књаз пошаље војводу Божа Петровића у Шаранце да им 
помогне ако их Турци нападну.

У почетку валија није хтио ни да чује предлоге и молбе да се не поди- 
жу карауле у Шаранцима и Језерима и упорно je тражио њихов писмени 
пристанак. Ha ту упорност, Шаранци изађу пред валију са новим доказима. 
Укажу да никада раније у тим племенима нијесу биле турске карауле и да ће 
се, ако се изгрде народ разбјежати. У том случају главари не би могли гаран- 
товати мир у својим племенима. Оваква упорност народних представника, 
a сигурно и ништа мање сазнање да je на границу стигла црногорска војска 
са војводом Божом и бојећи се да би сукоб могао попримити међународне 
размјере, валија пристане да не гради карауле у Шаранцима и Језерима. Али 
je за то тражио чврсте обавезе и гаранције да ће народ бити миран и да неће 
правити тешкоће турској власти.

Војводу Трипка Џаковића и раније одрђене „меџлисе“, Турци задрже у 
Пљевљима, као гаранцију. За вријеме боравка у Пљевљима одреде им сталне 
плате и обезбиједе животне намирнице за њихове породице. Они су имали 
обећање да одређују данак, додуше, у малом износу. Валија, умјесто караула 
у Шаранцима и Језерима, изгради седам караула на Пренћанима и у Вашко- 
ву према Шаранцима, a на Левер Тари караулу и мост са сталном стражом. 
Она je контролисала кретање народа од Шаранаца према Пљевљима и об- 
ратно, нарочито при пазарним данима и народним светковинама.

Шаранци отварају прве школе и обнавл>ају манастир 
Добриловину

Послије пораза на Шаранцима 1862. године, одређивања нове границе 
између Црне Горе и Турске и изградње караула на Пренћанама и у Вашкову, 
настао je за Шаранце и Језерце миран период, све до почетка Херцеговачког 
устанка 1875. године. За то вријеме мира, било je доста родних година, a на- 
родни представници („меџлиси“) у Пљевљима, на челу са војводом Трипком 
Џаковићем, штитили су народ од великог данка Турцима. Народ се економ-
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ски опоравио и појавила се жеља, a потреба je свакако одавно постојала, да 
се подигне школа за васпитање омладине и да се обнови манастир Добрило- 
вина, немањићка светиња подигнута у кањону ријеке Таре, a посвећена Св. 
Георгију. Помиње се у 16. вијеку, a обновљен je 1609. године. Изгледом под- 
сјећа на морачко манастирско здање na се у народу назива и „Мала Морача“.

Kao што je раније речено, манастир Добриловина je био порушен, а,о- 
сим тога, није се налазио на територији Шаранаца, него више на територији 
Бистрице коју су Шаранци, ради заштите, a на тражење тамошњег народа, 
прикључили Шаранцима. Пошто су Шаранци и Језерци изградили двије црк- 
ве, обје посвећене Св. Преображењу, a у славу велике побједе на Шаранцима, 
свесрдно су тражили од својих главара да издејствују код власти у Црној Гори 
да им помогне обнову манастира Добриловине и да пошаље стално свештен- 
ство како би се непрекидно обављали црквени обреди и одржавали зборови 
са српским народом из Бистрице и Поља колашинских.

Добром помоћи црногорске власти и богатим прилозима српског народа 
између Лима и Таре, Шаранци обнове манастир Добриловину. За управитеља 
дође велики српски родољуб, архимандрит Дожић. У ћелијама манастира от- 
ворена je прва основна школа. Школа je отпочела са радом 1870. године, a 
похађало je седморо шаранске дјеце којима се касније придружило и троје 
дјеце Крговића из Побросојевића. Њен први учитељ je био Митар Бакић из 
Васојевића. Учитеља je плаћао сам архимандрит Дожић, од личних средстава, 
no 25 талијера мјесечно. Влада са Цетиња je касније одлучила да се школа у 
Шаранцима преузме за државну и да се учитељу даје плата и обезбјеђују сви 
пратећи трошкови око школе. Школске 1872/3 године школа je имала два раз- 
реда са 11 ученика.

У Кршу су Шаранци саградили школу 1869. године. Зграда школе, грађе- 
на од тврдог материјала-камена и дрвета, била je дугачка 18.30, a широка 9.20 
метара. Дебљина зидова je била 0.80 метара. Већ 1871/72. године ревизију je 
извршио Гавро Пешић, учитељ основне школе са Цетиња, који je поднио и 
извјештај о раду ове и школа у Језерима и Дробњаку.

Манастир Добриловина
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Године 1899. Шаранска капетанија je била самостална као посебна орга- 
низација племенске власти. Бројала je 1801 становника, од којих je 117 било 
писмено (6,5%), a према једном податку из 1909. године, проценат писмено- 
сти у Шаранцима je био 50% мушких и 5% женских глава. Језерци су подигли 
једну школу у Жабљаку, a другу у Тенцима.

Манастир Добриловина и школа у Добриловини биле су мјесто окупљања 
Срба између Таре и Лима. Ту су се обављали договори и вршиле припреме за 
нове нападе на Турке и коначно ослобођање

Шаранци се проширују на десну обалу Таре и примају нове 
избјеглице

За вријеме релативно мирног периода од 1862. до 1875. године, Шаранци 
су се знатно умножили. Посебно су увећали своја стада за која сада није било 
довољно простора за испашу, na су са стоком силазили до ријеке Таре, посеб- 
но у зимском периоду. Пошто су турски насељеници били напустили Ватттко- 
во и Пренћане и нијесу обрађивали земљу, они су je дали у закуп, a касније и 
продали Шаранцима и то: Кпежевићима Вашково, Бојовићима, Вуковићима 
и Дедеићима Пренћане. Земљиште Бојовића, Вуковића и Дедеића у Пренћа- 
нима припало je, послије ослобођења и уједињења 1918. године, no Закону о 
аграрној реформи, братству Војиновића. Шаранци су са великим ризиком 
користили купљено земљиште у Вашкову и Пренћанима јер су озлоглашени 
турски зулумћари нападали, отимали стоку и убијали чобане.

Многе српске породице између Таре и Лима које нијесу могле да прихвате 
да буду турска раја, као и оне породице које су биле закрвљене са Турцима, 
тражиле су склониште у Шаранцима. Шаранци су их радо примали и пома- 
гали, јачали одбрамбено, јер су избјеглице биле одважни и храбри Срби. До- 
шљаци су због доброг пријема од стране Шаранаца постали стални станов- 
ници, односно прирођени Шаранци. To су данашње породице: Павловићи, 
Дедеићи, Благојевићи, Дацићи, Раонићи, Шарачевићи, Глушчевићи, Радоје- 
вићи, Марковићи, Чабаркапе, Миљићи, Лековићи, Остојићи и Дамјановићи, 
као и Шљиванчани и Роћени, које су Шаранци затекли приликом досељавања. 
Овим новим Шаранцима, на сугестију црногорске Владе, остали Шаранци су 
уступили дио своје земље, ради насељавања и подизања кућа.

Kao што су радо примали наведене избјеглице, Шаранци су радо примали и 
задржавали у својој средини црногорске политичке кривце које су црногорски 
владари прогонили, најчешће зато што су са својим групама прелазили у Турску 
територију и убијали озлоглашене зулумћаре, у вријеме када je Црна Гора била 
у добрим односима са Турском. Ови политички кривци остајали су у Шаранн- 
цима све док их господар са Цетиња не би помиловао и омогућио да се врате у 
Црну Гору. Најпознатији од политичких криваца који су нашли уточиште у Ша- 
ранцима били су: Пеко Павловић, Илија Ђуканов, Шћепан Радојев и Машо Вук- 
сановић. Све избјеглице које су Шаранци примили и дали им уточиште, били су 
најсвјетлији примјер храбрости у бојевима, родољубљу и владању.
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Одраз Невесињског устанка на понашање Шаранаца

Чим се сазнало за Невесињски устанак, Шаранци и Језерци, заједно са 
Дробњацима и Морачанима, почеше одржавати састанке и договарати се да 
формирају мање групе које ће упадати на турске територије на десној обали 
Таре и просторе до Лима и тамо убијати озлоглашене зулумћаре.Такође су 
настајали да међу тамошњим Србима пропагирају устанак и протјеривање 
Турака.

Војвода Трипко Џаковић са осталим посланицима који су били у Пљевљи- 
ма, нађе неки увјерљив изговор код пљеваљског паше, напусте Пљевља и тајно 
се укључе у већ организоване чете за борбу против Турака. Паша je позивао 
Војводу Трипка да се врати у Пљевља, a он се увјерљиво правдао да не може.

Негдје око Петровдана 1875. године, шарански главари дођу у манастир 
Добриловину и тамо позову неколико главара из Мораче и Ускока, na заједно 
са архимандритом Дожићем одлуче да се образује неколико мањих чета и да 
оне, no угледу на Невесињски устанак, приступе ликвидирању турских зло- 
чинаца у Пољима колашинским и на простору од Таре до Лима. Шаранцима 
су за сваку озбиљнију акцију посебно сметале турске карауле које je изградио 
сарајевски валија на Пренћанима и у Вашкову. Одлуче да их поруше, a Турке 
протјерају са тих простора. У договору са морачким, ускочким и језерским 
главарима и архимандритом Дожићем, војводе Јоксим и Трипко са осталим 
шаранским главарима, изврше напад на карауле, a преко неколико српских 
породица које су живјеле у Вашкову и Пренћанама протуре вијест да долази 
велика црногорска војска да их нападне.Турци се заиста уплаше и напусте 
карауле које Шаранци запале и поруше скоро без губитака. Истовремено, Ша- 
ранци и Језерци својом пропагандом и утицајем убиједе знатан дио Срба из 
Ђурђевића Таре, Крупица, Бобова и Ограђенице да се организују и нападну 
Турке и њихове посаде. Ови одважни Срби су породице превели у Шаранце, 
a они, организовано, у групама, упадали преко Таре и нападали Турке, нано- 
сећи им велике губитке. Тада су порушене преостале карауле и мост на Тари 
и прекинута свака веза пљеваљских Турака са Никшићем

Поводом напада устаника на турске посаде, Лива Черкез, паша из Пље- 
ваља, окупи око двадесет хиљада војника, што редовне војске што башибо- 
злука и дође на Пренћане са намјером да попали Шаранце и уништи побуње- 
нике.Том приликом се задесило мало Шаранца са војводом Трипком, који je 
мостом под Пренћанима чувао прелазак Турака преко Таре. Турци се приву- 
ку кроз густу шуму, опколе их и у неравправној борби погине свих десет Ша- 
ранаца, заједно са војводом Трипком и његовим оцем Симом. Турци посијеку 
Трипкову главу, задовољни je понесу за Пљевља, a Лива Черкез-паша одуста- 
не од даљег похода на Шаранце. Ова погибија војводе Трипка и његових бо- 
раца била je 5. октобра 1875. године.
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Погибија војводе Трипка Џаковића

Послије кратког примирја, од погибије војводе Трипка до 1876. године, уче- 
сташе напади већих размјера између Турака с једне стране и Шаранаца, Језераца, 
Дробњака, na чак и Васојевића с друге стране. У међувремену, до 1877. године, 
Шаранци и Језерци, организовани у нову војну јединицу-батаљон, са одгова- 
рајућим војни старјешинама и од Црне Горе наоружани савременим оружјем, 
учествовали су у Херцеговачком устанку и дошли до Неретве и Мостара. Тамо 
су остали до априла 1877. године, a онда су, због напада Турака, враћени у родни 
крај са задатком да нападају турске насеобине између Таре и Лима.

Шаранско-језерски батаљон учествовао je у многим борбама против 
Турака и Аустроугара и при томе показивао изу- “ 
зетну храброст и одважност. У овом батаљону био 
je посебно познат и уважаван Богомољски вод који 
je бројао 28 војника, од којих су 26 били Бојовићи 
из Богомоље и Градине, a два војника су била из 
Санџака. Богомољски вод je проглашен најбољим 
у Језерско-шаранском батаљону, a из тог вода по- 
гинуло je пет Бојовића. Међу овим Бојовићима био 
je и Вуко Бојовић, командант Језерско-шаранског 
батаљона, погинуо на Грамусовићима код Чајнича
15. 8. 1914. године. Ево и имена тих храбрих ратни-
ка Богомољског вода: Капетан Вуко Бојовић

1. Томо Алијин Бојовић, водник
2. Милета Јованов Бојовић, полу водник
3. Радивоје Лукин Бојовић
4. Драго Николин Бојовић
5. Мирко Николин Бојовић
6. Марко Мирков Бојовић
7. Милош Јованов Бојовић
8. Ристо Стеванов Бојовић

Капетан Вуко Бојовић
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9. Крсто Стеванов Бојовић
10. Арсеније Јанков Бојовић
11. Обрад Крстов Бојовић
12. Лазар Јаковљев Бојовић
13. Мићун Трипков Бојовић
14. Сава - Пиле Трипков Бојовић
15. Милинко Вукосављев Бојовић
16. Мирко Вулетин Бојовић
17. Перо Вулетин Бојовић
18. Владимир Радованов Бојовић
19. Петар Лазарев Бојовић
20. Тодор Лазарев Бојовић
21. Раде Лазарев Бојовић
22. Гајо Бојовић
23. Видоје Бојовић
24. Мијо Бојовић
25. Божо Милована-Туја Ђорђева Бојовић
26. Миле Мрдак, пребјегао из Санџака
27. Јаков Јовић, пребјегао из Санџака
28. Бошко Мирков Бојовић

Куда je све ратовао овај батаљон, најбоље говори 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 Алипашиној 
војсци која се кретала од Васојевића и Колашина у правцу манастира Мора- 
че. Шарански батаљон, под командом Пера Пејовића, потуче турску војску и 
примора je на повлачење.

Хафис паша пали манастир Добриловину, Шаранце и Језера

Стални напади Шаранаца и Језераца на турска насеља између Таре 
и Лима, особито када су војнички организовани у батаљон и наоружани 
оружјем, подстакоше турску власт да пошаље Хафис- пашу из Сјенице да се 
обрачуна са нападачима, да спали Шаранце и Језера и да се упути према Ник- 
шићу који je дуже времена нападао књаз Никола.

Хафис-паша крене са осамнаест батаљона редовне војске, око четири 
хиљаде башибозлука и брдском артиљеријом преко Бијелог Поља, Мојков- 
ца и Сињајњевине за Шаранаце. Када je дошао на брдо Планиницу, односно 
границу Шаранаца, задржи се ради одмора војске и извиђања снаге против- 
ника. Извиднице га обавијесте да je црногорска војска заузета нападима на 
Никшић, a да се пред њим налази само Шаранско-језерски батаљон и нешто 
устаника који су се раније придружили Шаранцима.

Док се Хафис-паша налазио на граници Шаранаца, колашински Турци 
убиједе Хафис- пашу да пошаље шест хиљада војника да спале манастир До- 
бриловину и сва околна мјеста. Ови то и ураде уз мали отпор и губитке, a
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затим се врате на Планиницу и прикључе осталим пашиним снагама. Пошто 
војвода Перо Пејовић није добио тражену помоћ од књаза Николе, увиди 
да се не може супротставити толико надмоћној турској војсци и предложи 
својим официрима да Шаранци и Језерци склоне породице у Пиву, Ускоке 
и Дробњак, a да борци штите народ не упуштајући 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, Ха- 
фис-паша нареди војсци покрет у правцу Језера, преко Шаранаца и да пале све 
што може изгорјети. Шаранци су, уз помоћ око четири стотине Васојевића, 
дочекали Хафис-пашу на Руданцима, нанијели му извјесне губитке и заплије- 
нили доста хране и муниције. И поред велике бројчане премоћи, Хафис-паши 
je требало пуни мјесец дана да пређе и попали Шаранце и дио Језера и да дође 
до Пашине воде у Језерима. Када je преко Левер Таре добио појачање у војсци, 
као и храну и муницију, Хафис- паша се упути преко Језера за Никшић.

Сазнавши за овај покрет Хафис -паше, књаз Никола одвоји од Никшића 
дио војске и то Дробњачко-ускочки, Морачки и два Пивска батаљона и стави 
их под команду војводе Лазара Сочице и командира Грубана Церовића и Дра- 
гише Перкова, са задатком да Турке зауставе, a no могућности да их пребаце 
преко Таре. Овој војсци се придружио Шаранско-језерски батаљон и нешто 
Ускока. Војске су се среле на Јаворју и Пашиној води, и послије борбе која je 
трајала цијели дан, пашина војска буде заустављена и потиснута према доњим 
Језерима. Војвода Сочица и његови командири нијесу искористили ову тешко 
стечену побједу, јер су имали задатак да се понашају више одбрамбено него да 
нападају и гоне Турке. Поред тога, сматрали су да морају одморити војску од 
тешке борбе и пута и припремити je за нову одбрану. Хафис-паши није ни на 
памет падало да поново напада, већ je кришом припремио повлачење на дес- 
ну обалу ријеке Таре и пребацивање војске и артиљерије. To je и учинио у току 
једне ноћи, крајем августа 1877. године, оставивши за собом спаљене Шаран- 
це и Језера. Ово je било четврто спаљивање Шаранаца откако су доселили из 
Горњег Колашина у своју садашњу постојбину, a плијењени су много пута.

Погибија Ристана Шарца

Шаранци и Језерци нијесу могли заборавити паљевину и пустош које je 
починио Хафис паша и зато су жељели да се освете Турцима. Лазар Ћоро- 
вић, Бошко Војиновић и Секуле Караџић скупе око четрдесет пет бораца и 
крену у осветничку борбу од десне обале Таре до Ћехотине. Поубијају многе 
озлоглашне Турке у Ограђеннци, Челебићима и Бобову, a турске чифчије са 
тог подручја почну да наговарају да не обрађују агинску земљу, него да се и 
они боре против Турака. Ова група највише je била у селу Вишњици, мада се 
турско становништво из свих тих крајева жалило на ове осветнике и тражило 
заштиту од турских власти.

Ara Бајровић из Пљеваља, припремио се за обрачун са осветницима, 
прикупио je податке о њиховом броју, кретању, a онда са својим башибозлу-
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цима паправио детаљап плап. Харамбашама je Махмут-ага Бајровић послао 
поруку да би желио да се са њима састапе и да им преда дарове, што освет- 
пици погрешпо протумаче као његову слабост и страх. Мећутим, једпе поћи, 
Бајровић са око хиљаду и по својих башибозлука опколи село Вишњицу, па- 
падпе осветнике и у перавпоправпој борби Турци убију њих двапаест освет- 
ника. Међу њима и четпе харамбаше Лазара Ћоровића и Бошка Војиповића. 
Остали осветпици, од којих мпоги са тешким рапама, успију да се спасу, али 
скупо плате своје претходпо постигпуте успјехе.

Чувепи ускочки харамбаша Ристап Шарчевић, који je још рапије пребје- 
гао у Шарапце, друге годипе по спаљивању Шарапаца и Језера од страпе Ха- 
фис -паше, сакупи са Спасојем Војиповићем једпу четицу од двадесет пет 
бораца, углавном Шарапаца и Ускока и са њом пређе па деспу обалу Таре да 
папада Турке и да им плијепи стоку. Послије извјеспог времепа, укаже им се 
прилика и заплијепе велики број стоке породице Мемића и са заплијењепом 
стоком похитају пајкраћим путем да пређу па лијеву обалу ријеке Таре. Када 
су дошли до Препћапа мислили су да су избјегли опаспост, али тако пије 
било. Турски буљубаша Селим Гапов -Ijypl)ciuih, са повећом четом, обилазио 
je подручје Вашкова и Препћапа у циљу заштите турског стаповпиштва од 
оваквих папада и коптроле да Шарапци пе прелазе па турско подручје. Селим 
je примијетио стоку и одмах je зпао да je турска.Кришом je одабирао добро 
мјесто за засједу и када je Ристапова и Спасојева група паишла са заплијење- 
пом стоком, Селимова чета их из пепосредпе близипе пападпе и побије четр- 
паест Шарапаца заједпо са Ристапом. Спасоје, са осталих десет бораца, једва 
успије да се спаси. Турци су повратили заплијењепу стоку. Тако je завршио 
живот чувепи харамбаша и ускок Ристап Шарчевић-Шарац.

Граница Шаранаца послије Берлинског конгреса

Пошто je Црпа Гора по међупародпим уговорима добила Бар, Улцињ, 
Плав и Гусиње, књаз Никола затражи да у Бар дође сталпа посада од триста 
Шарапаца и Језераца. Они тамо остапу све до закључења Берлипског копгре- 
са 1878. годипе по којем Србија и Црпа Гора постапу пезависпе државе и од- 
реди се пова грапица према Турској, одпоспо југоисточпа грапица Црпе Горе 
ријеком Таром. Шарапци и овим разграпичењем, као и оним из 1858. годипе, 
претрпе штету, јер сва земља у Вашкову и Препћапима коју су Шарапци ку- 
пили од Турака, остапе у грапици турске државе. Опи Шарапци који су били 
закрвљепи са Турцима са деспе обале ријеке Таре, пијесу смјели да остапу у 
Вашкову, иако je књаз Никола савјетовао да остапу и да призпају турско по- 
дапство до бољих времепа. Неке породице заиста остапу па својим имањии- 
ма у Препћапима и Вашкову, све до ослобођења 1912. годипе и тако избјегпу 
и последице аграрпе реформе од 1918. годипе, док су опи који су се вратили у 
Шарапце изгубили своју земљу.

Турска, и поред одређивања нове границе са Црном Гором (ријеком Та- 
ром) стално je страховала од оружаних упада Шаранаца и Језераца, те присту-
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пи изградњи нових караула и то: Изјаловица, Пресјека, Орашац, Катабун, Ше- 
итан, Рамадан, Вашково, Штрбина, Пренћани, Трешњица, Левер Тара, Кричак 
и Косаница.

Шаранци послије Берлинског конгерса

Послије Берлнског конгреса 1876. године и припајања Шаранаца Црној 
Гори, уводи се нова административна организација. Племенске организације 
су претворене у капетаније које су административно биле директно везане за 
Двор на Цетињу.

Године 1916. окупацијом Црне Горе од стране Аустроугарске монархије, 
укидају се капетаније, a као дио нове административне организација уводи се 
општина. Шаранци су добили своју општину са сједиштем у Кршу. У саставу 
Шаранске општине била су сва села која су припадала шаранском племену. 
Оваква територијална организација остала je и послије ослобођења од ау- 
строугарске окупације, у уједињеној држави Срба, Хрвата и Словенаца, све 
до 1941. године.

Вјековна жеља Шаранаца за слободом и јединством српског народа, 
остварена je на Подгоричкој скупштини 1918. године Ha том историјском ску- 
пу, представник капетаније шаранске био je Богдан Новичин Бојовић из Зми- 
нице, правник, тада секретар првостепеног суда. Међу посланицима округа 
никшићког, среза шавничког и три дробњачке капетаније, присуствовали су 
поред Богдана Н. Бојовића и: Томо Полексић матурант, Станко Обрадовић 
свештеник, Љубо Церовић писар Обласног суда, Радован Томић учитељ и Ра- 
дуле Јауковић, секретар Великог суда.

Година 1941. и Други свјетски рат, донијели су нова страдања Шарана- 
ца, али и оно што je најгоре, муку која их до тада није спопадала. Идеолош- 
ке подјеле, као пошаст времена које je долазило, засјекле су рану у, до тада, 
јединствено биће Шаранаца. Вјековима учени да имају само једног неприја- 
теља, Шаранци су невиђеном храброшћу и јунаштвом бранили своју слободу. 
Ова јединствена, народна одбрана, већ 1941.године, под утицајем трагичне 
заблуде револуционарне свијести и обећаног раја на земљи, имаће своја два 
фронта. Но, тако подијељени на оне који су се борили за Краља и отаџби- 
ну, као темељне вриједности народа којем припадају, и оне који су вјеровали 
новој идеологији, Шаранци су знали да чувају једни друге од зла које су им 
доносили белосвјетски уљези. И скоро да нема случаја да je племеник нанио 
зло племенику. Али зато, постоји безброј примјера узвишене етике, храбро- 
сти и мудрости Шаранаца, без обзира на којој су се страни борили. Војвода 
Никола Бојовић, примјер храбрости, достојанства и људског морала, вјерни 
je представник једне стране. Вук Кнежевић и храбри партизански пушкоми- 
траљезац Божидар Михаилов Бојовић, примјери су неустрашиве младости и 
јунаштва друге стране. A ево имена Бојовића који су погинули у ратовима од 
1852. до 1998. године.
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БОЈОВИЋИ ПОГИНУЛИ У РАТОВИМА 
ОД ДОСЕЉАВАЊА У ШАРАНЦЕ

1 . Милутин Бојов Бојовић (на Сињајевини 1833)
2. Бошко Савин Бојовић (на Црвеној Стијени 1852)
3. Јован Радивојев Бојовић (на Градијевићима 1875)
4. Мићун Трипков Бојовић (код Пећи 1912)
5. Мирко Милутинов-Мидов Бојовић (на Куманову)
6. Павле Илин Бојовић (на Брегалници 1913)
7. Урош Милутинов Бојовић (на Бергалници 1913)
8. Вуко Новичин Бојовић (Грамусовићи 1914)
9. Ристо Стеванов Бојовић (Грамусовићи 1914)
10. Томо Радованов Бојовић (Грамусовићи 1914)
11. Нешко Мирков Бојовић (код Вишеграда 1914)
12. Милан Милутинов Бојовић (на Косову 1914)
13. Милан Милутинов-Мидов Бојовић (на Косову 1915)
14. Пиле Трипков Бојовић (у Никшићу 1916)
15. Мојсије Видов (Мађарска 1916)
16. Милош Станишин Бојовић (на Скадру 1941)
17. Раде Перков Бојовић (Бјелова, Пријепоље 1941)
18. Спасенија Мања Миркова Бојовић (Пљевља 1941)
19. Михаило Дојчов Бојовић (Никшић 1942)
20. Павле Ристов Чалов (Вратило, Сињајевина, 1942)
21. Милосав Лукин Бојовић (Пљевља 1942)
22. Радоман Алексин Бојовић (убијен 1942.)
23. Петруша Димитријева удата Бајовић (Пљевља 42)
24. Јања Шћепанова Бојовић (Жабљак 1942)
25. Божана Илина удата Томић (Жабљак 1942)
26. Гојко Симеунов Бојовић (Неретва 1943)
27. Милан Милошев Бојовић (код Фоче 1943)
28. Ђ у р к о  Милованов Бојовић (на Кучајевици 1943)
29. Машан Јовичин - Јошов (Богомоља 19343)
30. Божидар Михаилов Бојовић (код Крушевца 1944)
31. Бошко Илин Бојовић (код Фоче 1944)
32. Раде Лазарев Бојовић (Шаранци 1942)
33. Радуле Лазарев Бојовић (Босна 1943)
34. Лука Вукосављев Бојовић (Босна 1944)
35. Вукоман Милићев Бојовић (убијен 1944)
36. Милош Матијев Бојовић (код Пријепоља 1945)
37. Ђ у р к о  Милићев Бојовић (Косово 1998)
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ПРИРОДА И ПРИРОДНА БОГАТСТВА ШАРАНАЦА

Геоморфолошки, Шаранци припадају дурмиторском подручју које се 
налази на сјеверозападу Црне Горе и захвата простор од 1.852 квадратна 
километра. Дурмиторско подручје je административно подијељено на три 
општине: Жабљак, Шавник и Плужине, али према свим особеностима ријеч 
je о јединственом региону. Шаранци припадају жабљачкој општини и гра- 
ниче се са сјевера и сјевероистока, лијевом обалом ријеке Таре, са истока и 
југоистока, општином Колашин и ускочким огранком Сињајевине, са југа и 
југозапада, Језерима, на западу, масивом Дурмитора.

Шаранци су брдско-планински крај чија je највиша планина Корман, 
висока 1923 метра и налази 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 пространством од којег око половина 
припада Шаранцима (шаранска Сињајевина има око 600 квадратних кило- 
метара), чини највећи дио шаранске територије. Шаранска Сињајњевина 
почиње од Орујице na све до Планинице и Црвеног ждријела, чије су повр- 
ши дуги долови Округлица и Чоланов до све на јужној и југозападној стра- 
ни, Конате и Шаранско поље на југоисточној страни и Гомиле на источној.

Мотив са шаранске Сињајевине

У подножју Кучајевице je Смољенско поље, богато пашњацима и лива- 
дама. У подножју Кучајевице je Банкуша са 1410 метара надморске висине. 
Изузетно je богата пашњацима и сјенокосима. Ha западној страни Кормана 
je Шаригора богата боровом и смрчевом шумом. У подножју Шаригоре, на 
јужној и југозападној страни, дуж цијеле њене територије, налази се Змини- 
ца са Барама Бојовића и са истоименим језером изузетне љепоте. Ha запад- 
ним падинама Кормана су Пашине косе са 1680 метара. Ha сјеверној страни
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Шаригоре налазе се Погрижђе са 1442 метра и Пометеник са 1620 метара 
надморске висине. Са врхова Кучајевице, Шаригоре, Рестовца и Чукље који 
су на сјеверозападној страни Кормана, пружа се предивни поглед на Ње- 
говуђко поље на 1315 метара надморске висине. Изградњом пута Пљевља- 
Жабљак- Шавник- Никшић и величанственог моста на Тари 1938-1940. го- 
дине, Његовуђа, кроз коју овај пут пролази, постаје центар Шаранаца. У њој 
се сада налази школа, дрвна индустрија и здравствена станица. До тада je 
шарански Крш са 1375 метара био шаранско средиште и сједиште. У Кршу 
су дуго година биле смјештене просторије шаранске општине и прва основ- 
на школа послије манастира Добриловине. У Кршу je шаранско племе сагра- 
дило саборну цркву, у спомен шаранске побједе над Турцима 1862. године.

У непосредној близини Крша je и Богомољски врх са 1370 метара. Са 
њега, са западне страане, пуцају погледи на Алугу (1410 метара), Левер Тару 
и Пирлитор.

Територија Шаранаца je богата најквалитетнијом боровом, смрчевевом и 
другим шумама. У њима има доста дивљачи, посебно вука, лисице, куне, зеца, 
срне, a у тарским стијенама има дивокозе, јазаваца, дивљих свиња, медвједа 
и других.Такође, има доста пернате дивљачи:орлова, дивљих пијавица, свраке 
јене, крешталица и др.

Зминица и Зминичко језеро

Шаранска Сињајевина je голет без шумских комплекса и без воде. Недо- 
статак изворске воде, што je главни проблем овог краја, становништво на- 
докнађује снијежницама. За појење стоке се користе локве у којима се скупља 
вода за вријеме сњегова и киша. Осим Суводола, који je такође оскудан у 
изворској води, остало шаранско подручје je богато водом, a најбогатији je 
простор између Погрижђа и Горњих Студенаца, гдје на простору од неколико 
километара има преко двадесет извора. У Горњој Његовуђи je изворска вода 
звана Шаранско око којом се служе становници околних села и засеока. По- 
знат je и извор Будечевица који се налази у Јелиној гори.
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Мост на ријеци Тари: симбол Шаранаца

Највећа шаранска ријека je Тара. Нема потребе да износимо њене вријед- 
ности no којима она представља природно и културолошко богатство свјет- 
ских размјера. Али, морамо потенцирати чињеницу да су Тара и Шаранци 
риједак примјер, рекли бисмо, симбиотичке везе између ријеке и народа који 
живи у њеном окружењу. Највећа и назначајнија притока Таре, са шаранске 
стране je Љутица. Она истиче испод оближње стијене и на кратком путу, од 
свега 100-200 метара тако je јака да скоро сијече Тару. Постоји још неколико 
мањих притока ријеке Таре које су најчешће сезонског карактера.

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

Од стајаћих вода у Шараицима je познато Зминичко језеро дугачко 280 и 
широко 24о метара. Језеро се налази на 1285 метара надморске висине, у под- 
ножју Кучајевице. Највећа дубина му je 3.80 метара, a поред језера пролази 
асфалтни пут који се пење према Сињајевини.
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СЕОСКА НАСЕЉА У ШАРАНЦИМА

Рекли смо раније да Шаранци административно припадају општини Жа- 
бљак и да на својој територији немају вароши. Даћемо преглед села на под- 
ручју шаранске општине са навођењем братстава која у њима живе.

Крш, раније био центар Шаранаца, са општином, црквом, школом, жан- 
дармеријском станицом, продавницом и неколико кафана. У Кршу су се одр- 
жавали племенски вашари на Савиндан, Васкрс и посебно на Госпођиндан. У 
Кршу живе Бојовићи, Криваћевићи, Поповићи, Булићи, Вукићевићи.

Селина, са засеоком Орашац. У њима живе: Павловићи, Робовићи, Жу- 
гићи, Роћени.

Расова, у којој живе: Лековићи, Мрдаци, Новаковићи и Роћени. Њени за- 
сеоци су Купињак, гдје живе: Остојићи, Мрдаци, Шљиванчани. У Посукама 
и Будечевици живе Бојовићи.

Богомоља je село братства Бојовића. Налази се на надморској висини од 
1246 метара. Окружена je Расовом, Алугом, Кршом, Шљиванском и Кукови- 
ма-Будечевицом. Богомоља je наднешена према кањону Таре, односно Бојо- 
вића сурдупу. Изнад села je Богомољско борје обрасло четинарском шумом.

Мотив из Богомоље

Нема тачних података од када потиче име Богомоља и не зна се да ли 
су joj име дали Шаранци-Плањани Бојовићи или неко други. Са Богомољске 
капе одлично се види манастир Довоља у Пренћанама и манастир Ахранђе- 
ла Михаила у Ђурђевића Тари. Предање каже да се становништво овог краја 
молило богу окрећући се према тим манастирима, na je тако и настало име

Столац, у којем живе Булићи и Вукићевићи.
Шљиванско,чији су засеоци Јаворовача, Вис и Јегдића долина, гдје живе 

Шљиванчани и Јегдићи.
Палеж, у којем живе: Шљиванчани, Остојићи и Анђелићи.
Пода, у којима живе Анђелићи и Кнежевићи
Брајковача са засеоком Ћурукача, у којима живе: Џаковићи, Поповићи, 

Делићи, Крстајићи и Рогановићи.
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Мотив села Градине

Градина, са засеоцима: Црвена стијена, Дурлија, Рељино брдо и Метали- 
ца у којима живе: Радошевићи, Војићи, Војовићи, Мандићи, Вуковићи, Ра- 
дојевићи и Дамјановићи.

Руданца, 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 засеоку Чоланов до живе Кнеже- 
вићи и Ласице, a у засеоку Конте живе Симићевићи и Војиновићи. У Перо- 
вића луци живе Перовићи.

Пашино поље, са засеоцима Смољани и Округлица у којима живе: Па- 
шићи, Алексићи, Мандићи, Зејаци, Каљевићи, Вуковићи, Рондовићи, Кекери 
и Шљиванчани.

Пасји Нуго, у којем живе: Павловићи, Попадићи, Сгрелице, Шућури, 
Пејовићии, Дацићи.

Његовуђа, центар Шаранаца
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Његовуђа са засеоцима: Рамово ждријело, Суводо, Врела и Зауглине. У 
њима живе Бојовићи, Анђелићи, Дедеићи, Бајчете, Раонићи, Губићи, Пашићи, 
Рондовићи, Вуковићи, Џаковићи, Шљиванчани, Остојићи, Савићи, Мрдаци и 
Бојићи.

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

Љуљашка са засеоцима: Прибранци, Понор, '1)едово поље, 'Јједова гора, 
Вуковића бара, Пометеници, и Лица у којима живе: Бојовићи, Остојићи, Зеко- 
вићи, Поповићи, Криваћевићи, Џаковићи, Вуковићи, Анђелићи, Крстајићи.

Студенца са Котлајиним пољем гдје живе: Кнежевићи, Џаковићи, Анђе- 
лићи, Вуковићи и Крстајићи.

Зминица, Њрња и Доња, у којој живе: Бојовићи, Бајчете и Крсмановићи. 
Између Шаригоре и Кучајевице пружа се Зминица са Барама Бојовића и Зми- 
ничким језером.

У овом крајолику прекрасне љепоте, уздиже се црква коју су братствени- 
ци Бојовићи, уз помоћ пријатеља, подигли своме заштитнику Светом Вели- 
комученику Георгију.

Алуга, у којој живе: Симићевићи, Раичевићи, Аврамовићи и Зуковићи.
Шаранци укупно имају 25 села и 35 засеока!

Зминица
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ЂУРЂЕВДАН - КРСНА СЛАВА ШАРАНАЦА

Крсна слава Мијаила Шарца-Шаренца, као уосталом и свих Властелино- 
вића, прије одласка из Плане, била je -1}ур1)евдап. Приликом бројних сеоба и 
растура, Мијаило и његови потомци су морали прикривати своје презиме, 
како би Турцима затурили 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 морали напустити 
Мартиниће (у Бјелопавлићима) и упутити се у нову, трећу заредом сеобу и
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неизвјесност. Услов Бјелопавлића да би потомци Мијаила Шаренца остали у 
Бјелопавлићима био je да промијене крсну славу и да умјесто Светог Ђорђија 
узму крсну славу Бјелопавлића- Свету Петку. Мада су многа братства и пле- 
мена, раније и касније, и због далеко мање присиле или разлога мијењали 
крсно име, потомци Мијаила Шарца то нијесу прихватили. Ово најбоље го- 
вори колико су у њима биле дубоко утемељене Вјера и традиција као највише 
вриједности које су усмјеравале њихове животне путеве и етичке принципе.

И у Горњем Колашину, односно Плани колашинској, потомци Мијаила 
Шаренца су славили крсну славу-Светог Ђорђија. Крсно име као крајеугао- 
ни станац камен, није се мијењало до данашњег дана. Чак и у вријеме кому- 
нистичког једнопартијског система, врло ријетки су случајеви да je неко од 
Шаранаца напустио крсну славу и да je није славио јавно или тајно, или бар 
скривено означио.

Свети Ђорђије, шаранска слава, no Новом календару се слави б.маја. Ево 
како Милун Бојовић, врсни познавалац шаранских обичаја описује славски 
обичај у Шаранцима: „Шаранци су се за тај славски догађај свечано и свестра- 
но спремали, како би што љепше прославили своје крсно име. Припремали 
су добре ракије, добро овнујско и волујско месо, бијелог мрса и друге хране. 
Облачили су најсвечанију преобуку коју су имали. Чистили су кућу и около 
куће и све доводили у најбољи ред. За госте су имали пријатеље, познани- 
ке, кумове, из свог и дргих племена, који су славили друге славе: Никољдан, 
Аранђеловдан и др. Гости су долазили уочи светог Ђорђија, у смирај дана. 
Домаћин их je са породицом сретао са: „Добродошли!“, a ови су му честитали 
крсно име и у таквом весељу и расположењу су улазили у кућу. Сјели би за 
већ готову и богату трпезу, a остајали до касно у ноћ. Пило се, јело, пјевало, 
али и разговарало надахнуто и дубоко, нарочито о јунаштву и оружју. Стари 
су, нарочито уз приповиједање, пушили дугачке чибуке дувана-котробана. 
T o k o m  о в и х  разговора и дугих сједељки, често су пунили луле дуваном и по- 
дизали пуне чаше, наздрављајући домаћину дома и честитајући му крсно име, 
уз пригодну молитве које су сви знали у изобиљу, a која су отприлике гласиле: 
„Здрав си домаћине! Да ти буде срећна слава Свети -1}ор1)ије. Ти Га славио 
много љета и година, ти га славио, Он ти помогао у свакој вољи и невољи“. 
Молитве и здравице су биле пригодног карактера. Касно увече, ближи гости 
одлазе кућама, a они који су дошли из удаљенијих крајева остају и ујутру сла- 
ве са новим гостима. Тако je цијелог дана, a потом се гости разилазе. Ујутру, 
на дан крсног имена, домаћин шаље једног члана породице у цркву да прека- 
ди уз прекадницу (и ракију) на којој се чита молитва. Прекада се обавља сваке 
године, a може и за више година“. Овако je било некада, a и сада се славски 
обичај тако одвија, наравно, са мањим дозвољеним одступањима, поготову у 
погледу врсте јела и пића која се служе. To je донијело ново вријеме.
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ПОДИЗАЊЕ И ОСВЕЋЕЊЕ ХРАМА СВ. ГЕОРГИЈА У ЗМИНИЦИ 

Изградња
Ha славској трпези љубави, уочи предратних збивања, на Преображење 

господње, у Зминичком дому Бошка Илијина Бојовића, уз началствовање 
Митрополита Амфилохија, један од присутних званица, мјештанин.тихо je 
изразио жељу да се импозантна зидина куле старог Новице Бојовића угради 
у цркву извише древног гробља у Зминици. И мада je ова дивна идеја изгле- 
дала неостварљивом, у времену пријетећих ратних збивања, изражена чврста 
спремност Небојше Војислављева Бојовића, успјешног пословног братстве- 
ника који живи у Чикагу, да заједно са његовом кумом др Олгом Иванко- 
вић из Чикага, обезбиједе сва средства за подизање храма, постаће стварност 
посјетом Зминици госпође Олге и Небојше. Да будући драгуљ црквеног 
градитељства буде вјерни одраз натприродне љепоте Зминице, заслужан je 
Бошко Илијин Бојовић пошто je умолио и ангажовао пројектанта Пеђу Ри- 
стића, једног од најаутентичнијих црквених архитекти нашег доба. Избором 
Црквеног одбора за изградњу храма, са првим предсједником, Небојшиним 
оцем, Војиславом Марковим Бојовићем, уз добијање потребних средстава, од 
стране Небојше Војислава Маркова Бојовића и госпође Олге Иванковић, у 
једнаком износу, кренуће први радови.

Рушење зидина Куле војводе Николе Бојовића

„Првобитно полагање оснивачке повеље и освећење темеља цркве Све- 
тог Георгија зминичког, било je учињено чинодејством епископа будимског 
Данила и Никанора банатског, тада администратора Митрополије Црногор- 
ско -  приморске, на дан Светог преображења Господњег, сада већ далеке 1990. 
године. Свечано освећење почетка градње цркве обавио je 1991. Митрополит 
црногорско-приморски и скендеријски Амфилохије. Уздизање крста за ку- 
полу цркве освећено je чинодејством блаженопочившег Патријарха српског 
Павла, на Преображење Христово 1994. године“.
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Освећење темеља цркве Светог Георгија у Зминици

И радови братске љубави и слоге на изградњи црве су почели у органи- 
зацији Црквеног одбора. Рушиле су се и нестајале зидине куле старог Нови- 
це Бојовића, родне куће његовог унука Војводе Николе Бојовића.команданта 
Дурмиторског корпуса Краљеве војске у отаџбини, запаљене од залудјелих 
следбеника комунистичке идеологије у врмену Другог свјетског рата.

Његова светост патријарх Српски господин Павле на темељима храма у Зминици
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Одабир мјеста на којем ће се уздизати храм, изабрала je госпођа Олга 
Иванковић, одушевљена над природном љепотом овог краја, приликом 
прве посјете Зминици, заједно са супругом угледним љекаром господином 
Антоном Иванковићем.

Ha освећеним темељима, будио се храм, на велелепном крајолику земље 
браће Вукосава-Вука Лукиног, и Драгољуба-Зеја Лукиног Бојовића, између 
Кучајевице и Шаригоре. И убрзо ће се на том брдашцу између Кучајевице и 
Шаригоре уздићи црква Светог Георгија, саграђена no узорима старорашке 
и старохерцеговачке архитектуре, од тесаног камена, који je у овом случају 
имао посебно значење и вриједност, са кровом од борове шиндре.

Црква у Зминици са завршеним спољним грађевинским радовима

Нажалост послије ових првих година узлета, низ непредвидивих окол- 
ности ће успорити, na и угрозити даље радове.Изненадна смрт предсједника 
Црквеног одбора Војислава Маркова Бојовића, који се упокоио 1998. године, 
санкције међународне заједнице, ратне околности, недостатак квалифико- 
ваних мајстора за радове у унутрашњости храма и низ других учиниће да се 
радови обуставе. Нови предсједник Цркеног одбора Павле-Мићко Бошков 
Бојовић, један од најомиљених братственика са огромним еланом и љубављу 
je покушавао да се радови наставе. Малтерисање унутрашњости храма са до- 
ста пропуста при раду, стварало je низ нових проблема. Његова изненадна 
смрт биће велики губитак за братство Бојовића, али и нови ударац у градњи 
храма. Ни нови предсједник Црквеног одбора Живорад Драгов Бојовић, ма 
колико се трудио није успијевао да направи значајнији помак у градњи. На- 
жалост, ускоро су се показали недостаци при градњи крова од шиндре.Лош 
материјал, нестручно уграђен, били су узрок брзог труљења и пропадања кро- 
ва, што ће створити низ нових проблема.Покушавали су појединци самодо- 
приносом и појединачним активностима да санирају дјелове крова. У томе je 
посебно активан био Бошко Илијин Бојовић, али поправке су се односиле на
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дјелове, a не и на цјелокупап кров и хидроизолацију. Иконостас који су при- 
ложили Божидар Милошев Бојовић и Драгољуб Лукин Бојовић, ма колико 
својом љепотом освјежио унутрашњост храма постављен у условима слабе 
хидроизолације и пропадања крова, био je изложен озбиљним оштећењима. 
У жељи да се радови на изградњи храма интезивирају, уз благослов владике 
Јоаникија, у Подгорици (ресторан „Мареза“) je одржан састанак четрдесет 
братственика Бојовића на којем je за предсједниика новог Црквеног одбо- 
ра изабран Слободан Милованов Бојовић, a за руководиоца радова Радован 
Вељков Бојовић, власник угоститељског објекта „Бјелобор“ у Жабљаку. По- 
слије урађеног детаљног плана радова и утрошка средстава, уз обезбејеђење 
квалитетних стручних градитеља, ктитори храма, Небојша Војислављев Бојо- 
вић и госпођа др Олга Иванковић, су обећали наставак финансирања према 
предвиђеном плану и динамици до завршетка радова. Кренуло се са новом 
енергијом и старом љубави у завршне радове на изградњи храма. Показаним 
организационим способностима, контролом квалитета радова и изнад свега 
љубављу коју je испољавао, несебично прилажући и сопствена средства, Ра- 
дован Вељков Бојовић, je заслужио право дивљење. Из дана у дан ређали су 
се: потпуно нови кров од најквалитетиије лучевине у којем je свака плочица 
резана према пројекту, спољна и унутрашња хидроизолација.постављање ку- 
полног и других крстова према важећем пројекту, подизање Звоника и израда 
звона (приложник Небојша Перов Бојовић), припрема унутрашњих зидова за 
фрескописање, постављање подних плочица према важећем пројекту, елек- 
троинсталација.лустера, иконописање (Марија Вукова Бојовић),уређење уну- 
трашњости цркве, уређење платоа и ограде, довођење воде и подизање чесме, 
уређење камене ограде око комплекса гробља... Храм je засијао у пуној љепоти.

Слика изграђеног храма
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Освећење цркве

„Освећење цркве заказано je за 19. јули 1994. године у 8 часова. Архије- 
рејска Литургија коју су служили Митрополит Амфилохије, епископи Ата- 
насије, Јоаникије и Лонгин, уз саслуживање двадесетак свештеника и ђакона, 
као и учешће око хиљаду окупљених вјерника, обиљежила je освећење цркве 
Светог великомученика Георгија у Зминици код Жабљака.Звоно са црквеног 
звоника no први пут даје литургијски садржај древној тишини ненарушене 
љепоте природе. Радост ове осунчане свечаности увеличали су и угледне зва- 
нице Олга и Анте Иванковић из Чикага, академици Матија Бећковић и Зоран 
Лакић, као и бројни заслужни домаћи и страни гости из Црне Горе, Србије и 
дргих земаља Европе и Америке.

ЊВП Митрополит Амфилохије и Владика Јоаникије са ктиторима храма 
Небојшом В. Бојовићем и Олгом Иванковић са супугом Антоном Иванковићем

Трпеза љубави која je услиједила no освећењу цркве и звоника окупила 
je већину вјерника и посјетилаца у прелијепу долину подно цркве окруженој 
боровом и јеловом шумом, Зминичким језером, с погледом на масиве Сињаје- 
вине и Кормана.Званице и остали гости били су поздрављени мудрим и под- 
стицајним речима Митрополита Амфилохија, владика Атанасија и Лонгина, 
Академика Матије Бећковића и др Божидара Бојовића“.
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Поздравна ријеч Божидара М. Бојовића

Ваше високо преосвештенство,
Преосвећени владике,
Часни оци и сестре монахиње,
Уважени ктитори овог светог храма,
Господо академици Матрија Бећковићу и Зоране Лакићу,
Уважена господо преставници црквених општина Црне Горе,
Драги братственици Бојовићи Жупе Никшићке и Васојевића, и Милоше- 

вићи из наше постојбине Плане у Херцеговини,
Драги пријатељи, племеници, братственици, даме и господо, браћо и се- 

стре, добродошли на овај велики празник, велики празник освештења храма 
заштитника племена Шаранског и братства Бојовића Светог великомучени- 
ка Георгија.

Прошло су 22 године како je на овом прелијепом крајолику, на оброн- 
цима Дурмитора између Шаригоре и Кучајевице, у времену када je његово 
високо преосвештенство митрополит Амфилохије започео свету мисију ду- 
ховне обнове Црне Горе и српског народа, владика Никанор положио камен 
темељац и освештао овај свети храм. Прошла je 21 година како je на понос 
Дурмиторског краја, на понос Шаранаца и понос братсва Бојовића, његова 
светост блаженопочивши патријарх Павле освештао крст на овом светом 
храму. И ево после 22 год. уздигао се свети храм у свој својој љепоти, и ве- 
личини, уздигао се, пројектован руком великог уметника господина Пеђе 
Ристића. Уздигао се, зидан тесаником порушене куле војводе Николе Бојо- 
вића, коју су у једном несрећном времену подјела и идеолошких заблуда, у 
огањ спалили. Подиже се овај свети храм, првенствено заслугом и великим 
прилозима његових ктитора, уважене госпође Олге Гвозденовић Иванко- 
вић и њеног супруга господина Антона Иванковића, и господина Небојше 
Војислављева Бојовића и његове супруге госпође Наде Бојовић. Али, уздигао 
се овај свети храм, подизан братском љубави и братском слогом стотина и 
стотина Бојовића, и великом помоћи бројних хришћана, бројних припадника 
других племена и других крајева.

Данас, када смо на овај свети дан, освећења храма, као братсво и као 
племе, испунили један велики завјет, присјећамо се својих предака, који су 
на свом величанственом Мојсијевском путу, од Плане у Херцеговини, преко 
Његош планине, Мартинића у Бјелопавићима и Плане Колашинске, савили 
своје гнијездо прије 300 година, у овим врлетима између Дурмитора и Таре, 
на Љутој Крајини, борећи се за Част, за Слободу, за Веру Христову, за свога 
светитеља и заштитника Светог великомученика Георгија.

Захваљујући се свима вама приложницима, и свима вама који сте својим 
присуством дошли да увеличате наше славље, данас смо дужни да се молимо 
господу и да се молимо нашем заштитнику божјем угоднику Светом Георгију 
великомученику, да овај свети храм пуни дечијим колевкама, пуни младошћу, 
пуни игром и весељем, да се пред овим светим храмом игра коло момачко и
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коло девојачко. Тада ће бити испуњене све наше жеље и свети завјет наших 
предака.

Дозволите ми да испред братства Бојовића уручимо нашем драгом и 
великом пријатељу, госпођи Олги Гвозденовић Иванковић овај скромни дар, 
икону Светог великомученика Георгија заштитника овога храма и нашега 
братства. Да рука божјег угодника Светог великомученика Георгија вјечно 
чува њен дом и дом њених потомака. Хвала вам.

Бесједа Матије Бећковића

Кућишта су црквишта
Високо сте ме одликовали када сте ме позвали да будем са вама на овај 

дан на овом месту овим јединственим поводом.

Академик Матија Бећковић бесједи у Зминици

Кажу да je камење задржало људски мирис више него људи. У ту истину 
уверава нас и камење око кога смо се окупили и које би, кад би умело говори- 
ти више рекло него што ћете од мене чути. Али и ћутећи оно говори свакоме 
ко уме да га чује. И зато су се данас у Зминици, на Дурмитору, окупили и живи 
и такозвани мртви, како их je назвао један савременик. Они који су прегнули 
и учинили ово свето дело, отрли су сузе овом камењу које je дочекало оно што
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je одавно зарадило и заслужило да буде узидано у храм. И сад када га имамо 
онебесано и преображено у богомољу можемо да призивамо људе који су се 
овде рађали, да замишљамо како су живели и изгледали, a лако нам je пого- 
дити у шта су веровали, шта би рекли кад би устали и шта би волели да ми 
кажемо у њихово име - на овај дан. Кад сам писао стихове:“Да смо као што 
нисмо/Могли смо створити нешто/Не нешто него кућу/Па нека стоји пуста/ 
Kao што хоће/Али да се зове наша/Као што неће“-нисам ни слутио да се и 
стихови могу тумачити као снови и обистинити сасвим супротно од онога 
што говоре. Данас и сав Дурмитор и ктитори Бојовићи и ми заједно с њима, 
можемо рећи: „То смо што јесмо / Створили смо нешто / Не нешто него кућу 
/ И не било коју/Него цркву / И не било чију/Него српску православну / И не 
било где / Него на нашој старевини / И посветили je не било коме / него Све- 
томе Георгију / Победоносцу / Крсној слави нашега дома / И не само нашега 
дома / Него и заветном дану целог племена / И не само нашег дома и племена 
/ Него заштитнику српских динатија Немањића, Петровића и Карађорђевића 
/ И не само српских/Него и руске династије / И не само династије / Него и 
целе Русије“ .

Не могу да одолим, a да овде не споменем и оног мога Ровчанина који je 
ишао у Котор да купи икону Светог Луке, своје крсне славе. Кад су му пока- 
зали икону његовог заштитника на којој je приказан бос и стоји поред вола, 
показао je на другу. Рекли су му да то није Свети Лука него Свети Ђорђе. 
Свеједно, то je јунак који ми једино може помоћи, a овај други je као и ja. Да 
може помоћи, помогао би самом себи! Тако je овај Ровчанин свог Светог Луку 
слави са иконом Светог Ђорђа. To je онај Свети 'ljoplje, ратни друг Стевана 
Немање, који му je као уздарје подизао храмове за све оно што je учинио бо- 
рећи се на српској страни с Христовим копљем у руци. To je онај Георгије чије 
je посрбљено име 'ljoplje на чији се дан родио и са собом донео име и вожд 
Карађорђе. Онај Георгије који je својим мучитељима рекао:“Пре ћете ви из- 
немоћи мучећи ме, него ja мучен!“ Онај коме се Бог јавио речима: „Не бој се, 
Георгије, ja сам с тобом!“ A те речи нису речене само њему пре 1700 година, 
него преко њега и нама и свим хришћанима, за сва времена.

Сазвежђу храмова Светог 'ljoplja око којих je саденута Црна Гора, од оног 
под Горицом у којој je крштен Немања, преко Бијеле, Требјесе и Мратиња на 
Дурмитору, да споменемо само неке у Будимљанској никшићкој епархији, 
придружује се и храм Светог Георгија, a где би пре него на Зминици, a ко би 
га подигао, ако не Дурмиторци, Бојовићи и бојовници Светог 'ljoplja, војско- 
вође и војници, Христови јунаци, мученици и заточеници. Пошто не могу 
споменути све, како би ваљало, идући од имена до имена, издвојићу једино 
ону за коју знам да ми нећете замерити, Јану мајку витеза Николе Бојовића, 
коју су убили, a он je опростио живот убици. Да споменем Богдана,Бошка,Ми- 
хаила,Илију...знајући да нису били једини Богдан, Бошко, Михаило, Илија...у 
родослову Бојовића који су то име носили, откад je овде пропирена ватра, na 
нека заступају и призову и своје имењаке и све остале са свих страна.

У овом часу помишљам како би славно и свето дело учинили кад би овај
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пример следили и други и сва кућишта широм Црне Горе президали и ове- 
ковечили у богомоље. Свака поштена кућа je и била црква, a шта су кућишта 
него црквишта, заливена и освећена крвљу хероја и мученика. И шта би било 
светије него разур толиких домова овенчати и овековечити. Сваки смртни 
који je овде поштено приложио свој век, мученик je који заслужује бесмрт- 
ни памјатник, a поготово они који су у наше дане, носећи косовске ране као 
Христове стигмате, пали на пољу части, за краља и отаџбину, за крст часни и 
слободу златну, a та част je постајала тим већа и светија што je скупље плаће- 
на. A k o  би смо онебесили сва зидиништа, згаришта и пустолине, да уместо 
дима који je пролазио кроз оџаке, задими и замирише тамјан, озвездали би 
смо своју очевину и показали се достојни и својих оџака и својих предака. A 
све зато не би ли се такви људи поново рађали и појавили међу нама.

Она аждаја коју je погубио Свети Ђорђе у првим вековима хришћанства, 
није била ни прва ни последња, али je игледа била понајмања. Најкрвоже- 
днија je била она која у двадесетом веку није излазила из језера нити су joj 
жртвоване само девојке, него je испливала из православног океана и попила 
крв милиона хришћана. Гутала je и мртве и живе, и старе и младе, народе и 
државе, престоле и олтаре, круне и митре, лавре и испоснице, ћивоте и вој- 
нике, рањенике и заробљенике, свећњаке и светионице, путеве и путоказе. 
Што није могла да прогута, бацала je у јаме и неизбројене масовне гробнице. 
Једно време се чинило да je прогутала Светог Ђорђа. Али кад се чинило да je 
најмоћнија и да joj смрти нема, на наше очи погубио je Свети Ђорђе. Овај пут 
не у малом граду Вириту, него у славној Москви, где je била поново изрони- 
ла и претила целој планети. Њен реп сезао je до Зминице, као што joj и име 
каже, и до језера у Зминици и до Црног језера и до Савине воде, a да je крепала 
доказ je и ова православна светиња подигнута у славу онога који je погубио. 
Али аждајоубица Свети Георгије Победоносац, није погубио само ону која je 
испливала из воде, него и ону која се појављивала у људима, губила им душе, 
тровала мозгове, сејала мрзије, ископавала ровове, закрвила и разбратила 
браћу.

Седморо брдајош постоје, али брђана je свемање. Ако се ништанеучини 
биће их мање него брда. Биће Дурмитора, али није сигурно да ће бити Дурми- 
тораца. Губе се извори, трње се враћа no своје и насрће на куће. Оно што су 
душмани вековима покушавали да постигну силом, као да ми чинимо драге 
воље. Одричемо се оног себе о коме знамо све и тежимо да постанемо неко 
други о коме не знамо ништа. У српској Спарти атакује се на освештане исти- 
не и част српског народа.

Овај храм подигнут je у славу живота, светости љубави и светиње брат- 
ства и помирења. Они који су ратовали на различитим странама давно су се 
помирили и збратили на оном свету. Обрадујмо их, збратимо се и ми и опро- 
стимо једни другима, на овом свету. Ha ту дужност позива нас и опомиње и 
ова новопросијана звезда која je канула с неба и у Зминицу. Јер како каже 
апостол Павле: „Остаје ово троје: вера, нада и љубав. A од њих највећа je љу- 
бав.Јер ако имаш сву веру да и горе премешташ, a љубави немаш - ништа си!“

75



БОЈОВИЋИ

Трпеза љубави

ПРОСЛАВА 150 ГОДИНА ОД ШАРАНСКЕ БИТКЕ

Шаранска битка на Преображење Господње 1862. године, највећа битка 
која се одиграла на дурмиторском подручју, je најславнија епизода из дуге ша- 
ранске борбе за слободу. Величанствена побједа над многоструко бројнијим 
непријатељем, прославила je име овог, до тада мало познатог племена, али je 
истовремено била и снажни подстицај у уздизању снаге и јединства племена. 
Иако no много чему специфична и јединствена, Шаранска битка се скоро 
нигдје не помиње ни у уџбеницима ни у историјским лексиконима.Ако се гдје 
и поменула, онда joj je приписиван, првенствено, племенски, локални значај. 
A није било тако, и то je уистину велика неправда према једној великој и зна- 
чајној побједи не само у одбрани племена, већ и у одбрани Црне Горе. Тек ће 
академик Бранко Павићевић у својој монографији „Црна Гора у рату 1862.ro- 
дине“ указати на значај ове битке у одбрани Црне Горе. Сазнаће се историјска 
истина и позадина овог догађаја, да je овом битком спријечена значајна помоћ 
турске војске од неколико хиљада која je пошла да се придружи Омер-паши 
скадарскоме, када je са великом војском кренуо да заузме Цетиње и покори 
Црну Гору.
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Означавање и прослава 150 година од Шаранске битке, самим тим je била 
обавеза државе Црне Горе, јер je, сада већ no вјеродостојном историјском ста- 
ву, ова битка имала општецрногорски војни и морални значај. И изгледало je 
тако, када je група шаранских племеника покренула иницијативу за прославу 
150 година од Шаранске битке. Обећања одговорних нијесу мањкала, чак су 
се ројила, али како je вријеме измицало, било каква помоћ не само да није 
пружена, него je притисцима покушавано да се прослава јубилеја одложи, a 
кад то није успјело, множиле су се опструкције од локалних власти Жабљака 
до државних функционера из Подгорице.

Челници Организационог одбора, Мијодраг Кујо Нововић, проф.др Саша 
Кнежевић и Владе Михаилов Бојовић, достојанствено са жаром и љубављу 
припремали су прославу јубилеја испуњавајући обавезе којих су се прихвати- 
ли као представници Скупштине племена шаранског. Учинак je био импреси- 
ван! Концепцијски, примијенили су научни приступ. Користећи се радовима 
угледног историчара др Жарка Лековића „који се у докторској дисертацији 
бавио ширим простором Дробњака у другој половини XIX вијека“, прикупи- 
ли су велики број изворних докумената о Шаранцима: Попис становништва 
из 1879. године, Протоколе дација, документа војног каракатера и низ других 
докумената. Са тим вриједним документима, господин Љубоје Ж. Рондовић, 
врсни познавалац и истраживач шаранске прошлости, сублимираће све то- 
кове Шаранске битке у тексту који ће дати посебну вриједност обимној пу- 
бликацији „ШАРАНЦИ ИСТОРИЈСКИ ФРАГМЕНТИ“, чији су приређивачи 
проф. др Саша Кнежевић, Мијодраг-Кујо Нововић и Владе Бојовић.

Владика Јоаникије Мићовић говори на промоцији књиге 
„ШАРАНЦИ историјски фрагменти"
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Уз то, бројне додатне издавачке активности, оставиће трајни траг о овом 
значајном догађају из прошлости, али и садашњости. Навешћемо само неке 
издате у виду CD презентација: Вуле Кнежевић: Племе Шаранци, Љубије Рон- 
довић: Бој на Шаранцима 1862, 150 година Шаранске битке, Жарко Лековић 
Документи, Материјали о Шаранцима, Поеме: Орловиште и Шаранско коло, 
Бој на Шаранцима (гусларска пјесма), Иван Крговић: Бој на Шаранце (спјев), 
Промоција књиге „Шаранци-историјски фрагменти“.

Свечаност поводом 150 година Шаранске битке, у организацији НВО 
„Шаранци“, почела je 18. августа у Жабљаку, промоцијом књиге „Шаранци-и- 
сторијски фрагменти“. Уз присуство великог броја угледних гостију, о књизи 
су говорили владика Јоаникије Мићовић, др Жарко Лековић, Љубоје Рондо- 
вић и Владе М.Бојовић. Централној прослави претходило je полагање вијенца 
„јунацима Шаранске битке 1862.године и полагање камена темељца у будуће 
спомен обиљежје посвећено војводи Јоксиму Кнежњцвићу“, у Руданцима, гдје 
су почели први сукоби Шаранаца са турском војском.

Предсједник Организационог одбора господин Мијодраг-Кујо Нововић
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Централна прослава јубилеја, оржана je, вољом локалних власти, на пе- 
риферији Жабљака, на пропланку у близини хотела Дурмитир!.У надахнутом, 
поздравном говору, пресједник Организационог одбора господин Мијод- 
раг-Кујо Нововић, истакао je понос, али и горчину коју je тога дана осјећао 
сваки Шаранац, прослављајући велику побједу својих славних предака над 
вјечитим непријатељем. Понос на такве претке и њихово дјело, и обавезу по- 
томака да не забораве. Горчину су нанијели представници власти, посебно 
локалне власти Жабљака, које су се према означавању овог значајног јубилеја 
понијеле са омаловажавањем, одбивши да јубилеј буде државног значаја, како 
то и заслужује. Ппонижавајуће je било да се централна прослава одржи у 
шумарку, на крајњој периферији Жабљака.

Народно весеље

Уз пјесме и игре, народно весеље трајало je до дубоко у ноћ. Несаломиви 
дух поносних Шаранаца осјећао се на сваком мјесту и у сваком трену. До- 
стојанствено и часно, како то доликује потомцима славних предака.
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ПОСТАВЉАЊЕ БИСТЕ ВУКОСАВУ-ВУКУ БОЈОВИЋУ 
У ЗМИНИЦИ, 19. јула 2016. године

Храм светог Георгија у шаранском селу Зминици традиционално je оку- 
пио 19. јула 2016. године, на дан освећења Храма, братственике братства Бојо- 
вића, који су пристигли од наших простора, и удаљених градова Европе и 
Америке. Гости овог скупа били су и представници Друштва српских домаћи- 
на и Удружења сликара и умјетника из Америке и Кине „Zhou brothers" на 
челу са чувеним сликаром Zhouom који су дошли на позив домаћина и кти- 
тора овог храма Небојше Војислављева Бојовића.

Скуп je почео светом литургијом коју je служио епископ будимљан- 
ско-никшићки Јоаникије са свештенством, који се затим окупљенима обра- 
тио, ријечима бесједе истакавши да je „наша вјера узвишена и света, она која 
формира душу, биће и заједницу“.

Традиционално окупљање око храма и обележавање славе светог вели- 
комученика Георгија, обиљежио je централни догађај скупа када je освешта- 
на и откривена спомен биста Вукосаву-Вуку Бојовићу, подигнуте у организа- 
цији Друштва српских домаћина чији je Вук био потпредсједник. Бисту, која 
je дјело академског вајара проф.Зорана Ивановића са Факултета примијење- 
них умјетности из Београда, донирало je Удружење српских домаћина на челу 
са Нићифором Аничићем, Вуковим побратимом, који живи у Јужној Афри- 
ци. Иста таква биста биће постављена у Золошком врту у Београду, гдје Вук 
провео 28 година.

Проф.др Душан Станојевић

„Доласку Вуковом у Зминицу у лику бисте још једном су учвршћене јаке 
везе између Црне Горе и Београда и српског народа као цјелине. Мени je да-
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нас указана велика част на овом месту које je највише волео и где je највише 
волео да дође. Ово дурмиторско небо je обиљежило његову младост, са овим 
небом у мислима провео je читав свој живот.Ово je најбољи начин да се са- 
чува вјечна успомена на Вука“ -  откривајући бисту казао je проф. др Душан 
Станојевић из Београда.

„Добродошао брате, добродошао Вукосаве-Вуче, Луке Вукосављева Бојо- 
вића, добродошао у своју Зминицу, у своје Шаранце, своме Дурмитору. До- 
бродошао вјечним почивалиштима својих славних предака који су овдје на 
овој љутој српској крајини уждили зубљу и чували достојанство, вјеру, част, 
слободу и јунаштво.Уздигао си се са ових висина и кренуо пут отаџбине и у 
најљепшем граду наше младости, наших живота и наших надања, заорао ду- 
боку бразду вјечног трајања, цивилизацијског остварења којем се диви цио 
свијет. И тим си уздигао род, братство и племе“ - нагласио je проф. др Божи- 
дар Бојовић, обраћајући се испред братства Бојовића.

Проф. др Божидар Бојовић

Присутне je у име Друштва српских домаћина поздравио проф. др Мила- 
дин Шеварлић из Београда, истакавши да говори у име пресједника Друштва 
Нићифора Аничића „који je хиљадама километара далеко, али у овом тренут- 
ку и душом и срцем на овом месту, те да je велика част била познавати Вука 
Бојовића и сарађивати са њим, који je много тога учинио за друштво и српски 
род.“
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Проф. др Миладин Шеварлић

Скуп je поздарвила и захвалила се Вукова ћерка Марија Бојовић: „За 
мене, мога брата и мајку, овај дан ће остати у трајном сећању. Осјећали смо 
се заиста срећно и поносно, јер смо на неки начин испунили Вукову жељу. A 
његова жеља je била да се, када дође судњи дан, сахрани баш у Зминици. У 
међувремену се десила породична трагедија са мојим братом Николом, тако 
да они заједно почивају у Београду. Данас, иако није овдје сахрањен, биста 
са његовим ликом поносно гледа на Шаригору и остале шаранске висове.“

Церемноја свечаности je окончана трпезом љубави у жабљачком хотелу 
„Бјелобор“ власништво угледног предузетника Радована Вељкова Бојовића.

За трпезом љубави у хотелу „Бјелобор"
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2. РОДОСОВ БРАТСТВА БОЈОВИЋ

РОДОСЛОВ БРАТСТВА БОЈОВИЋ 

НАСТАНАК БРАТСТВА БОЈОВИЋА

Писаних података и писаног предања о настанку братства Бојовића у 
Шаранцима нема, осим оног писаног предања Лубурића да братство Бојо- 
вића потиче из племена Куча од братства Милошевића и писаног предања 
Вула Кнежевића да ово братство потиче од шаранског братства Раичевића.

Према томе, сви подаци о настанку братства Бојовића који буду даље 
навођени, потичу од причања најстаријих Бојовића са којима су аутори Ро- 
дослова водили непосредне разговоре, a то су: Богдан Новичин Бојовић, 
предсједник Окружног суда у Косовској Митровици и Београду, Стеван Лу- 
кин Бојовић, учитељ и просвјетни инспектор из Пљеваља, Илинка Стани- 
шина Бојовић из Потпећа (рођена Зарубица), Анђелија Лазарева Бојовић из 
Зминице (рођена Томић), Радосав Алексин Бојовић, пензионер из Београда, 
Миливоје Перишин Бојовић из Зминице, Мијајило Зуковић, земљорадник 
из Глибаћа код Пљеваља, Радоман Мирка Бојовић, пензионер из Бара, Лале 
Бојовић, пензионер из Сивца.

Милун Миланов Бојовић, пензионер из Жабљака, објавио je 1992. го- 
дине књигу „Племе Шаранци и његови богомољски Бојовићи“, у којој je 
дао низ документованих података о огранцима Бојовића: Јуковићима, Гр- 
ловићима, Чуновићима и Мушовићима. Податке које он наводи о овим 
огранцима братства, као живи свједок и изванредни познавалац прилика, 
сматрамо веома вјеродостојним. У поменутој књизи дати су и бројни, веома 
вриједни, историјски провјерени подаци о учешћу Шаранаца, посебно при- 
падника братства Бојовић, у бројним ратовима са Турцима, као и у Првом 
и Другом балканском рату, Првом свјетском рату, у времену аустроугарске 
окупације и између два свјетска рата. Овом приликом морамо нагласити 
драгоцјеност података које je дао Милун Бојовић, посебно, о етнографским, 
али и о географским и другим карактеристикама Шаранаца. Ово тим прије 
што млађе генерације братственика, удаљавањем од завичаја, неријетко за- 
борављају обичаје и традиционалне вриједности својих предака које су их 
одржале у тешким условима борбе за опстанак. Он je користио казивања 
још неких старих братственика: Милинка Бојовића из Будечевице који je 
умро у 110. години живота и био велики познавалац прошлости и историје 
Шаранаца, посебно братства Бојовића, Ивана (Бећа) Арсенијева Бојовића, 
Ђорђија Радева Бојовића, Филипа Бојовића, Јована и Радомира Бојовића.

Ботттко Илијин Бојовић, професор на Сорбони, прикупио je преко Ин- 
тернета податке за око 1200 Бојовића и/или њихових сродника.

Приликом комплетирања података за овај Родослов значајну помоћ су 
дали братственици који припадају средњој и млађој генерацији и који вред- 
нују и достојно слиједе традицију и наслеђе својих предака. Ради провјере 
података које je прије двадесет пет година у рукопису оставио Драгутин С. 
Бојовић, допуне и комплетирања података за братственике рођене послије
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тог времена, no неколико братственика из сваког огранка je провјеравало 
и давало податке за свој огранак. Од великог значаја нам je била и њихова 
помоћ и у избору знаменитијих одива и снаха братства Бојовића, јер си- 
гурно да директни наследници у сваком огранку најбоље знају о којим то 
њиховим мајкама, сестрама и снахама се са поносом прича и приповиједа. 
Њихова помоћ je била посебно драгоцјена и при скупљању анегдота, кази- 
вања, догодовштина, фотодокументације којима je овај Родослов обогаћен. 
To су према огранцима:

За потомке Бојовог сина Милутина:
Проф. др Ботпко Илијин Бојовић из Париза, Мр Новица Богданов Бојо- 

вић из Београда, др. Радмило Николин Бојовић из Београда, Вељко Лаза- 
рев Бојовић из Зминице, Вукосав Лукин Бојовић из Београда, Периша Ми- 
ливојев Бојовић из Подгорице, Марија Вукосављева Бојовић из Београда, 
Вељко Милутинов Бојовић из Пљеваља, Веко Милованов Бојовић из Зми- 
нице, Ђорђије Мићов Бојовић из Зминице, Слободан Милованов Бојовић 
из Подгорице, Зоран Војислава Бојовић из Подгорице, Љубо Душанов Бојо- 
вић из Пријеснача, Богољуб Милорадов Бојовић из Београда и Јован - Јоцо 
Михаилов Бојовић из Бања Луке.

У другом издању сарадници су били: Слободан Милованов Бојовић из 
Подгорице, Данило Војинов Бојовић из Новог Сада, Раде Светозаров Бојо- 
вић из Подгорице, Радован Вељков Бојовић из Жабљака, Сенка Слободано- 
ва Бојовић удата Ракочевић из Подгорице, Живорад Драгов Бојовић из Жа- 
бљака, Радмило Николин Бојовић из Београда, Марина Перишина Бојовић 
удата Ненадић из Подгорице. Новак ТЗурков Бојовић из Београда, Богољуб 
Милорадов Бојовић и Београда.

За потомке Бојовог сина Неша:
Мр Момчило Стеванов Бојовић из Пљеваља, Божидар и Томислав Ра- 

досава Бојовића из Београда и Драгомир Урошев Бојовић из Пљеваља.
У другом издању сарадници су били: Срђан Радојев Бојовић из Београ- 

да и Владислав Драгомиров Бојовић из Пљеваља

За потомке Бојовог сина Т>орђија:
Мр Бошко Милованов Бојовић из Новог Сада, Радош Бојов Бојовић из 

Подгорице, Ранко Момиров Бојовић из Подгорице, Мимо Радоманов Бојо- 
вић из Лица, Вуколе Вуков Бојовић из Подгорице, Маринко Вуков Бојовић 
из Лица, Радомир и Веселин Видојев Бојовић из Његовуђе.

У другом издању сарадници су били: Ботттко Милованов Бојовић из Но- 
вог Сада, Крсто Ђорђијев Бојовић из Жабљака Никола Момиров Бојовић из 
Подгорице, Владимир Чедомиров Бојовић из Београда, Зоран Јолов Бојовић 
из Никшића, Богдан Михаилов Бојовић из Подгорице.

За потомке Бојовог сина Драгића:
Др Зоран Бранков Бојовић из Жабљака, Драгутин - Перо Андријин 

Бојовић из Новог Сада, Зоран Драгутинов Бојовић из Новог Сада, Зоран
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Радоманов Бојовић из Новог Сада, Радисав - Лале Јованов Бојовић из Зми- 
нице, Милан Милунов Бојовић из Новог Сада, Томислав Јованов Бојовић из 
Београда, Богдан Бранков Бојовић из Пљеваља.

У другом издању сарадници су били: Зоран Радоманов Бојовић из Новог 
Сада, Марија Николина Бојовић из Пљеваља, Бојана Томислављева Бојовић 
из Београда, Сенка Војислављева Бојовић рођена Лубарда из Београда.

Предачка линија до родоначелника

Шема 1

При писању Родослова братсва Бојовића, вјеродостојним сматрамо 
предање Вула Кнежевића, оно које се уосталом преноси с кољена на коље- 
но у нашем братству, no чему су Бојовићи потомци Мијајла Шарца Власте- 
линовића из Плане у Херцеговини (Шема 1). Ради објективности ми смо
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изнијели и предање које наводи Андрија Лубурић, no којем су Бојовићи по- 
томци братсва Милошевића из Куча. Ha тај начин дајемо могућност и оним 
братственицима који подржавају Лубурићево предање, без обзира колико 
они били малобројни, да се упознају са чињеницама и да процијене њихову 
вјеродостојност.

Писаних докумената о настанку братства Бојовића било je свакако у ма- 
тичним књигама рођених и умрлих док нијесу уништене у разурима мана- 
стира Добриловине и Довоље, цркве у Кршу и других. Нажалост, та писана 
документа су уништена у неповрат. Може се основано претпоставити да je 
племе Шаранаца имало бар неколико братстава када су се доселили у Горњи 
Колашин и настанили између ријека Бистрице и Планинице. Међутим, та 
се братства у Горњем Колашину још нијесу појављивала у међусусједским 
односима, него су имали заједнички назив за све њих - Шаранци.

Пошто су Шаранци провели у Горњем Колашину око сто година, у том 
времену су се братства подијелила. Ти нови нараштаји у оквиру ранијих 
братстава или цијелог племена сачињавали су групе повезане истим родо- 
начелником, a можда су те групе представљале и самосталне економске гру- 
пе, што je у даљем развитку водило стварању нових братстава.

Писано предање (no Вулу Кнежевићу) тврди да je у Горњем Колаши- 
ну прије пресељавања у данашње Шаранце било више мањих и неколико 
већих братстава. О мањим братствима у Горњем Колашину нема ни писа- 
них података, ни усменог предања. Међутим, зна се да je шаранско племе у 
Горњем Колашину имало од већих братстава Кнежевиће, Раичевиће (Бојо- 
вићи, Џаковићи, Симићевићи, Поповићи, Криваћевићи), Анђелиће и Вуко- 
виће и Ћосовиће. Ова братства шаранског племена у укупном свом броју, 
осим оних који су се раније одселили у Србију и Славонију, и једне породи- 
це Анђелића која се вратила због ујчевине у Плану код Гацка, пресељавала 
су се у етапама од почетка друге половине 18. вијека из Горњег Колашина у 
Шаранце.

Познато je да су се Шаранци када су дошли из Горњег Колашина, прво 
населили у Руданца и Јелину гору, a послије, због великих сњегова и лакше 
исхране стоке, преко зиме су се спуштали на Пода, ближе ријеци Тари. Доц- 
није, пошто су били све бројнији, насељавали су и мјеста удаљенија од Таре 
и на виттшм надморским висинама. Данашње станиште Шаранаца звало се 
највјероватније, Потарје, a тек касније се, no досељеницима, назвало Ша- 
ранци.

Пошто су се Шаранци из Плане у данашњу постојбину пресељавали од 
1712. до 1782 године, тамо су се преселили и Раичевићи и тек у садашњој 
шаранској постојбини од Раичевића настаје братство Бојовића. И данас око 
Лебана у Србији живе потомци пресељених Шаранаца Раичевића - Боја и 
Стевана. Доброслав Туровић (Вујачић), у својој хроници „Гајтан у НОБ - у“ 
помиње и досељење Богдана Раичевића у село Дренце код Медвеђе године 
1879. У друштву са Богданом Бојовићем често je био тада ваздухопловни 
пуковник у пензији, Стеван Раичевић, чији су сродници Раичевићи прије
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Другог свјетског рата живјели код Лебана. Стеван се истакао у ратовима које 
je Србија водила 1912. до 1918. године, када je заслужио високи чин пуков- 
ника и бројна одликовања.

Братства у Шаранцима
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Шема 3
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Нема поузданих података да ли су потомци Мијаила Шарца - Шаранци
- Плањани почели узимати нова презимена no својим прецима још док су 
живјели у колашинској области, или no пресељењу у данашњу постојбину
- Шаранце. Зна се да су то први урадили потомци кнеза Мира, примивши 
ново презиме Кнежевић. Потом су то урадили и остали потомци Мијаи- 
ла Шарца. Тако je настало четрнаест братстава која потичу од истог род- 
начелника. To су: Кнежевићи, Раичевићи, Бојовићи, Џаковићи, Зуковићи, 
Симићевићи, Криваћевићи, Поповићи, Анђелићи, Вуковићи, Радошевићи, 
Пашићи, Чичићи и Рондовићи.

Шеме о постанку братставау Шаранцима, детаљније, са више података, 
дао je Љубоје Ж. Рондовић у публикацији „Шаранци - историјски фрагмен- 
ти“ (Графо Црна Гора, НВО Шаранци, 2012.)- Ради објективнијег и бољег 
увида у чињенице, приложили смо их у другом, допуњеном издању Родос- 
лова (Шема 3, 4 и 5).

Раичевићи, од којих касније настаје највећи број шаранских братстава, 
директни су потомци војводе Радича који се помиње у многим документима 
из тог времена као војвода из Плане у колашинској области. Рођен je 1587. 
године у колашинској Плани, a погинуо je 1638. године код Бијелог Поља од 
Турака, који су га позвали на преговоре око неког умира и убили на превару. 
Војвода Радич се помиње као приложник манастира Добриловина који je 
витпе пута разаран од османлија. Радич je био велики јунак и борац за Сло- 
боду свога племена и српског народа.

Војвода Радич je имао осам синова. Од Радичева сина Николе je Раич, и 
no њему потомци добијају ново презиме Раичевић, a под тим презименом се 
први помиње његов син Антоније.

Раич je имао четири сина: Милету - Џака, Саву, Антонија и Јована - Си- 
мића. Од Милете - Џака су Џаковићи, од Саве су Зуковићи (од Савиног 
сина Грубора) и Бећковићи (од Савиног сина Вукашина), од Антонија Бојо- 
вићи (no Антонијеву сину Боју), и од Јована - Симића су Симићевићи. Од 
Џаковића касније настају два огранка: Криваћевићи (no Мијаилу Кривом, 
сину Џакову) и Поновићи (no попу Виду сину Гледа Џакова). Kao огранак 
од Кнежевића су Радошевићи (од Радоша Остојина, унука кнеза Мира). Од 
Лала, брата Раичева су Пашићи и Чичићи. Потомци војводе Радича су Ву- 
ковићи (од Вука сина Радојичина) и Роидовићи (од Лакића - Ронда). Анђе- 
лиђи су презиме добили no некој удовици Анђелији. У шаранска братства се 
убрајају и Ћосовићи који потичу од једног шаранског братственика који je 
био ожењен из кричко - затарског краја. Он рано погине у боју са Турцима и 
његова жена се поврати у род са синчићем. Преуда се за неког „Ћоса“ (није 
имао браде и бркова) и пошто нијесу имали дјеце у том браку, Ћосо свог 
пасторка посини и остави му све имање у насљеђе. Потомци овог усвојеног 
Шаранца се прозваше Ћосовићи. И Ћоровићи који су од Ћосовића (потичу 
од Вучића Радојева Ћосовића) поријеклом су Шаранаци.
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-Године са ознаком '  су no процјени ■ 
основу познатих година потомака.
-Неизвјесно je  да ли je Сава син Џаков или Антонијев? 
-Презиме Бећковић je no Бећку, Зуконића no Зуку, 
Поповића no попу Виду, Симићевића no Симићу, a oRa 
презимена су узели и потомци од њихове браће

Шема 4
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Бојо Раичевић je имао синове: Милутина, Неша, Ђорђија и Драгића, 
a да ли je имао женске дјеце, такође се не зна (Шема 3). Именовани Бојо- 
ви синови су први добили презиме Бојовић, no оцу, и од њих потичу сви 
Бојовићи у Шаранцима, као и они који сада живе у Београду, Новом Саду, 
Пљевљима, Никшићу (сем Жупљана који славе Светог Луку и потичу од 
Никше), Кичави код Бродарева, Сивцу, Сомбору, Прељини код Чачка, Бару, 
Подгорици и другим мјестима. Доста Бојовића се одселило за Америку и о 
њима, нажалост, нема поузданих података. Постоји велика вјероватноћа да 
од шаранског братства има потомака Бојовића у Топлици, Лесковцу, Леба- 
нима. Према подацима Милуна Бојовића, у Србији код Чачка живи велика 
породица Бојовића од Новице Бојовића - Шубарића који je побјегао у Ср- 
бију послије убиства свога рођака Стевана Бојовића - Чуновића. Он се није 
никада враћао у Шаранце, али се зна да има потомке, велику породицу у 
Прељини код Чачка.

Према предању, постоји могућност да je Бојо Раичевић имао и петог, 
најмлађег сина, који се звао Драгутин. Наводно, он je рано напустио Шаран- 
це, прешао да живи преко Таре и од њега су настала братства Аранитовићи, 
Василијевићи и Ментовићи. Ту могућност je навео Љубоје Ж. Рондовић у 
Шеми 4. Интересантно je писмо које сам добио 7. маја 2018. године од госпо- 
дина Николе Сеничића из Ваљева:

„П ош т овани, зовем  се Н икола С еничић из Ваљева. M nolo  ме инт ересује  
порекло моје ф амилије. M oja ф ам илија С ен и ч и ћ је  из шумадијскоГ села Пече- 
н о г  код Краљева. А скурђел који j e  дош ао у  ПеченоГ звао се Д м и т а р  Ранит о- 
вић  из села Ц аричина код С јенице a д о ш а о је  1809. у з  Карађорђа.

Д м и т а р  j e рођен  у  Ц аричини, д а к л е у  18. веку. Ж ена м у сезвала  М арица  a 
деца Симо, Недељко, Радојица u С т еван. С лавим о Ђурђ^вдан. Сазнао сам ga 
су Р анит овићи  из брат ст ва Бојовића племена Ш аранаца. Господин Срђан 
Бојовић из H oeol Сада Вас м и  je  препоручио као човека који воли породичну  
ист орију баш  као u ja . Заним а ме ga ли  je  било оГранака Бојовића тј. Рани- 
т овића који су се иселили  у  Ц аричину u који би т о био век. Знам  ga им ају  
Р анит овићи  изм еђу Сјенице u Hoee В арош и који славе Н икољ дан. А ко  им ат е  
неке подат ке Ви м и  пош аљ ит е ga прочит ам .

Срдачан поздрав,
Н икола  С еничић, број мобилног телефона: 0640785220“

Остаје нада, да ће се некада наћи неко из тих братстава, који ће дати 
витпе података о њиховом поријеклу и могућој вези са Бојовићима из Ша- 
ранаца.

Не зна се тачно када су Бојови потомци добили презиме Бојовић. 
Међутим, посредно се може извести закључак да су то презиме добили у 
последњој четвртини 18. вијека, јер je Бојов син Милутин са презименом 
Бојовић погинуо на Сињајевини у борби са Турцима 1833. или 1834. године, 
a тада je имао већ одрасле синове.
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Шема 5

Бојовићи живе у шаранским селима Богомољи, Градини, Зминици и за- 
сеоцима Будечевица, Јелина Гора и Љуљашка.

О Бојовим потомцима, односно његовим синовима и њиховим потом- 
цима, за неке, постоје скоро потпуни подаци, док, за друге, ти подаци нијесу 
сасвим сигурни, поготово нијесу за женску дјецу и жене којима су Бојовићи 
били ожењени.

Све невоље и радости које су доживљавала остала братства племена 
Шаранаца преживљавало je са њима и братство Бојовића. Све карактерне 
особине осталих братстава из племена, истовјетне су особинама братства 
Бојовића.
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Нико од потомака Бојових синова који су добили презиме Бојовић, није 
мијењао презиме, нити су се међусобно женили и удавали, осим у једном 
случају прије Другог свјетског рата. Синовац тог Бојовића, опет се оженио 
одивом Бојовића послије Другог свјетског рата. Мијајило Зуковић, који се 
преселио из Алуге у село Глибаће, причао je својевремено да je он крвно бли- 
жи комити Бошку Бојовићу него неки Бојовићи. Иначе, Мијајло Зуковић je 
потомак Антонија Раичевића као и Бојовићи.

Бојовићи су задржали крсну славу Ђурђевдан, a ниједна породица се до 
сада није издвојила у посебно братсво као што су то учинили на примјер, 
Радошевићи издвајањем из братства Кнежевића и Рондовићи који су се из- 
двојили из братства Вуковића. Сви Бојови синови, данас имају потомство. 
Неки бројније, неки мање бројно, али остале су блиске везе међу братстве- 
ницима, братска љубав и уважавање независно од тога којем огранку се 
припада.

Најстарији Бојов син Милутин, преселио се у село Зминицу, док су 
остала његова браћа остала гдје су и до тада живјела.

Богдан Бојовић je био одличан познавалац родослова Бојовића, почев 
од Боја до посљедње генерације. Нажалост, он то није записао, али су свјеже 
запамћена његова казивања. Велики дио овог што се износи у Родослову 
заснива се на његовим казивањима.

Овдје смо дужни изнијети став у односу на нека мишљења да je било 
Бојовића и прије Бојових потомака, да смо no њима добили презиме, те да 
je наше братство у сродству са неким Бојовићима у Црној Гори, Србији и 
другдје. Сматрамо то становиште погрешним, јер шарански Бојовићи не- 
мају племенске ни родбинске везе са Бојовићима у Жупи никшићкој и Ва- 
сојевићима. Било je доста Бојовића који су се одселили из Шаранаца и њи- 
хови потомци се могу наћи на ширем домаћем простору и у иностранству. 
Често су се потомци одсељених Бојовића уклапали у нове средине и многи 
од њих не знају своје коријене и своје поријекло. Зато, када се доноси суд о 
сродницима и сродности, треба бити обазрив.

Др T)OKO Пејовић, у дјелу које говори о сеоби Црногораца и Херцегова- 
ца, наводи да се године 1871. у Србију преселило 11 шаранских породица. 
Године 1877. одселило се у Србију, у Јабланицу, из Дробњака, Језера и Ша- 
ранаца 434 лица. Године 1879. од краја јула до краја децембра, иселило се у 
Србију, преко Босне, 810 породица са 4. 366 чланова. Међу њима je било и 
Шаранаца. Године 1880. у Јабланицу и Топлицу се преселило 6 шаранских 
породица са 36 чланова. Године 1881. у Босну се преселило 5 шаранских по- 
родица са 27 чланова.

Исте године се у Јабланицу и Топлицу одселило 9 шаранских породица 
са 58 чланова. Године 1884. један Шаранац се преселио у околину Фоче, са- 
дашње Србиње, са 8 чланова породице. Године 1888. 1 Шаранац се одселио 
у Турску, на простору од Пљеваља до Цариграда. Године 1889. 1 Шаранац 
се одселио у Турску са 24 члана породице, a 2 Шаранца у Србију са 15 чла- 
нова породице. Исте, 1889. године, je прешло у трећој групи на Левер Тари
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(31. октобра) 320 породица са 2091 чланом из Пиве, Дробњака, Језера и не- 
познат број из Шаранаца, ради насељавања у Србију. Године 1904. одселиле 
су у Србију 3 шаранске породице са више чланова.

Овдје наглашавамо да су ова исељавања вршена no одобрењу Црне Горе 
(из које су се исељавали) и no одобрењу Србије, у коју су досељавани. Ови 
подаци др Пејовића су веома поуздани јер их je добио на основу пасошких 
архива, односно књига обје земље.

Међутим, поред овог легалног исељавања било je доста исељавања на 
своју руку и без знања власти. Др. Пејовић не наводи у подацима имена и 
презимена исељеника, него само број домаћинстава и чланова породица. 
Доброслав Туровић (Вујачић) у својој хроници „Гајтан у НОБ - у“, наводи 
сваког домаћина досељеника у Лебане и околину и број чланова домаћин- 
ства као и мјесто одакле су се доселили. Од шаранских братстава наводи 
само два Раичевића, једног Кнежевића и неколико Зејака, мада Зејаци нијесу 
Шаранци, али су се вјероватно тако представљали.

Туровић не наводи ниједног Бојовића као досељеника, али наводи 
Недјељка и Николу Бојовића који су живјели под Гајтаном. Нема података 
ни чији су ни како су доселили. За Недјељка каже да je учествовао у Бу- 
гарском рату 1913. године и да je одликован Одредном за војничке врли- 
не. За Николу каже да je био ђак прокупачке гимназије 1908. године и да je 
учествовао у Топличком устанку 1917. године. Према наведеним годинама 
када су ова два Бојовића тамо живјела и дјеловала, да се закључити да су и 
њихови преци, или они лично, доселили у Лебане, односно Јабланицу када 
je тамо било досељавање од 1878. до 1920. године.

Др T)OKO Пејовић наводи да су србијанским властима причињавали ве- 
лику тешкоћу досељеници који су долазили без пасоша и одобрења, јер није 
било осигурано мјесто за њихово насељавање. Забрањивали су им да иду у 
Србију даље од Ужица, док им се не одреди мјесто насељавања. Владимир 
Дедијер у свом трећем тому „Прилог за биографију Јосипа Броза Тита“ на- 
води да су ти илегални црногорски и херцеговачки досељеници испјевали 
ону пјесму „ Са Овчара и Каблара“ којом су у даљем тексту молили владоца 
Србије да им одобри насељење у Србију, na су ту пјесму касније, у току Дру- 
гог свјетског рата, партизани прилагодили својим потребама.

Богдан Бојовић je причао да се Милутин - Мидо Бојовић, син Милића 
Милутинова, одселио са три сина у село Власово код Куршумлије. Са Мир- 
ком, који je погинуо код Куманова 1912. године у Балканском рату, Мила- 
ном, који je погинуо на Косову 1915. године и Милисавом, који je као војник 
умроурату 1914-1918. године. Богданје сматрао да од Мидовихсинованије 
остало потомство, мада и сада постоје Бојовићи у селу Власову и Житорођи 
код Прокупља, што остаје обавеза млађих Бојовића да испитају. У врије- 
ме НАТО агресије на Србију и Црну Гору, потомак Милића Милутинова, 
ТЗурко Милићев Бојовић из Потпећа код Пљеваља, погинуо je на Косову као 
храбри борац српске војске. Човјек се мора запитати да ли je то само пука 
случајност или судбина која je припадницима нашег братства одредила да
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гину тамо гдје се брани достојанство и име рода српскога. Богдан je такође 
тврдио да се Бајо (ТЗуро), син Матије Милутинова, одселио са четири сина у 
Сијеринску бању. Њихова се имена не знају, али се зна да су сви изгинули у 
ратовима од 1912. до 1918. године и да су без потомства.

Радосав Алексин Бојовић je тврдио да се Мико, син Милована Нешова, 
са синовима, Божом и Радосавом, одселио у Лебане 1889. године, али га Ту- 
ровић не наводи у својој Хроници.

ОГРАНЦИ У БРАТСТВУ БОЈОВИЋ

Антоније Раичевић, припадник онда најбројнијег братства међу (још 
увијек) Шаранцима, поред остале дјеце имао je и сина Боја, no коме су ње- 
гови потомци добили презиме Бојовићи. Ово презиме појављује се у ша- 
ранском племену тек неколико деценија послије досељавања племена из 
Горњег Колашина у данашњу постојбину, тј у почетку последње четвртине 
осамнаестог вијека. До овог закључка се може доћи посредним путем јер je 
Бојов син Милутин са презименом Бојовић погинуо на Сињајевини у борби 
са Турцима године 1833, a тада je имао већ пет синова. To значи да je морао 
бити рођен у потоњој четвртини осамнаестог вијека.

Родослов братства Бојовића из Шаранаца, који дајемо на увид, обухвата 
Бојове потомке, почев од његових синова све до краја 2006. године (у првом 
издању) и 2018. године (у другом издању) када су прикупљени подаци за по- 
следње кољено Бојовића. У Родослову се огранци у братству Бојовића прате 
према Бојовим синовима Милутину, Нешу, Т>орђију и Драгићу. Потомци 
су у сваком огранку разврстани у „кољена“ no времену рођења, рачунајући 
Боја, родоначелника братства, као прво, a његове синове као друго кољено. 
Потомци из истог кољена, сва четири Бојова сина, су у истом сродничком 
односу међу собом. Ha примјер, Бојова четири сина су међусобно браћа, a 
њихова дјеца су браћа, односно сестре од стричева. И тако даље.

Ради боље прегледности дати су шематски прикази свих огранака брат- 
ства Бојовића, као и шеме предачких линија унутар сваког огранка, тако 
да се може веома лако видјети гдје ко припада no родоначелницима огра- 
нака братства и које je кољено у свом огранку, односно братству. Шеме су 
приложене на крају текстуалног дијела сваког огранка, a збирна шема на 
крају књиге. Ha тај начин се пружа могућност за лакши увид у сродству и 
вези са осталим братственицима. Збирна шема je дата за осам кољена јер се 
просторно није могао у њој приказати и девето кољено. Међутим, врло je 
лако да се из разрађене шеме предачке линије no огранцима нађе позиција 
братственика и овог кољена у Родослову.

Првобитна замисао нам je била да се при навођењу основних биограф- 
ских података појединих братсвеника у антрфилеу дају анегдоте, догодов- 
штине или кратке цртице сачуване о том братственику, a које осликавају 
његов лик и особине. Ипак смо се одлучили, првенствено из разлога боље 
прегледности, да то дамо у посебној цјелини.
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Хронологију братства дату у Албуму конципирали смо као својеврсни 
документ који, поред асоцијација и закључака, треба да мотивише анали- 
тичка размишљања и проучавање.

Уз прво издање Родослова смо приложили и текст „Шараначко - је- 
зерско коло“ које je о овом племену спјевао књаз Никола Петровић у свом 
дјелу „Нова кола“. Приложили смо и данас скоро заборављену поему „Ор- 
ловиште“ од комите Млађена Џаковића, како би овај вриједни документ са- 
чували од дефинитивног заборава.

У другом издању прилози су нешто богатији: О бици на Шаранцима 
(са процјеном учешћа породица и процјеном учешћа Бојовића), историј- 
ски фрагменти (попис Капетаније Шараначке 1879. године, Дације 1889. 
и 1902. године, историјски фрагменти). Ови подаци су преузети из књиге 
„Шаранци, историјски фрагменти“ штампане поводом прославе 150 годи- 
на од Шаранске битке. Посебно су значајни подаци пописа капетаније Ша- 
ранске 1879. године, чијом анализом се може добити низ веома корисних 
сазнања (на примјер, године рођења братственика који су обухваћени попи- 
сом).
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A. 
ПОТОМСТВО БОЈОВОГ СИНА МИЛУТИНА 

IIКОЉЕНО

1. Милутин Бојов,рођенјеудругој половини осамнаестогвијека као најста- 
ри Бојов син. Са својим потомством стално се настанио у Зминици. Поги- 
нуојеуборби саТурцима 1833 или 1834. године на Сињајевини. Из брака са 
Коруном Пешић из Лубница, у Васојевићима, имао je дјецу:

а. Марка,
б. Матију (који je био близанац са Марком)
в. Шћепана,
г. Малишу,
д. Милића,
ђ. Ружицу (рођена у Зминици, нема података да ли се удавала, гдје je 

умрла и гдје je сахрањена)
е. Стану (рођена у Зминици, домаћица, удата за Дедеића из Доброг 

Нугла, нема података да ли je имала дјеце).

a.
ПОТОМЦИ МИЛУТИНОВОГ СИНА МАРКА

III КОЉЕНО

1. Марко Милутинов, рођен у Зминици, земљорадник, умро и сахрањен у 
Зминици. Имао je синове Димитрија - Дића и Теодосија - Жоља. Не зна се да 
ли je имао женске дјеце.

IV КОЉЕНО

1. Димитрије - Дићо Марков, рођен у Зминици, земљорадник, умро и 
сахрањен у Зминици. Из брака са Симуном Вујачић из Ускока имао je дје- 
цу: Перишу, Перка, Станишу, Петра, Среда, Стану (рођена у Зминици, до- 
маћица, удата за Ђорђија Остојића у Врела, имала сина Михаила), Петру- 
шу (рођена у Зминици, домаћица, удата за Бајовића из Пауча код Пљеваља, 
погинула 1942. године. Имала je синове Милоша и Уроша и кћер Милицу 
(рођена у Паучу, домаћица, удата за Крејовића у Зеницу код Пљеваља).

2. Теодосије - Жољо Марков, рођен у Зминици, земљорадник, умро и 
сахрањен у Зминици. Из брака са Марицом Караџић из Петњице није имао 
дјеце, него су усвојили Станишу, сина његовог брата Димитрија.
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V КОЉЕНО

1. Периша Димитријев - Дићов, рођен 1850. године у Зминици, земљорад- 
ник, умро и сахрањен у Зминици. Из брака са Станојком Зорић из Дробња- 
ка имао je дјецу: Марка, Мирка, Миливоја, Гавра, Ружу (рођена у Зминици, 
домаћица, удата за Видоја Војиновића из Пренћана, имала дјецу: Милутина
- Муја, Војислава, Милку, Милорада и Војина), Милицу (рођена у Зминици, 
домаћица удата за Радована Дурковића из Врела. Имала je дјецу: Косу, Анђу, 
Гроздану и Велимира) и Виду (рођена у Зминици, домаћица, удата за Мили- 
ку Цвијетића у Пренћане. Имала je дјецу: Миленку, Момчила, Мирка, Јелу, 
Рада, Милену и Сенку).

2. Перко Димитријев - Дићов, рођен у Зминици, земљорадник, умро и 
сахрањен у Зминици. Из брака са Станицом Чабаркапа имао дјецу: Мића, 
Рада, Милована, Тома, Стевана, Милосаву (рођена у Зминици, домаћица, 
удата за Радосава Остојића у Будечевицу. Имала je дјецу Радомира, Радоја, 
Кирила и Стоју).

3. Станиша Димитријев - Дићов, рођен у Зминици 1869. године, земљорад- 
ник, усвојио га стриц Теодосије и стрина Марица, умро и сахрањен у Змини- 
ци. Из брака са Илинком, ћерком Василија Пура Зарубице из Буковице, имао 
je дјецу: Милутина, Миладина, Милоша, два сина Милана (који су умрли од- 
мах no рођењу), Милана (истоимењак са умрлим близанццма), Драгутина, 
Савету (рођена у Зминици, домаћица удата за '1јура ТЗерковића са Жабљака, 
колонизирала са дјецом за Добро Бачко Поље 1945. године, гдје je и умрла. 
Касније, њени земни остаци пренесени су на Жабљак. Имала je дјецу: Мило- 
рада, Миленку, Милеву, Јелу, Гроздану и Рајка) и Дуњу (рођена у Зминици, 
домаћица, удата за Обрена Голубовића из Крупица, имала дјецу Тома, Јелу, 
Меленку и Милену. Убио je Обренов рођак. Сахрањена je у Котлајићима, a 
земни остаци касније су пренесени на гробље у Водицама, у Пљевља).

4. Петар Димитријев - Дићов, рођен je у Зминици, земљорадник, умро и 
сахрањен у Зминици. Из брака са Границом Тмушић из Маоча имао je кћер 
Ружццу (рођена у Зминици, домаћица, удата први пут за Петра Даниловића 
из Врела са којим није имала дјеце, na су се развели. Ружица се други пут 
удала за Спасоја Жугића из Новаковића, умрла и сахрањена у Новаковићи- 
ма. Није имала потомства ни из другог брака).

5. Средо Димитријев - Дићов, рођен у Зминици, земљорадник, умро je 
и сахрањен у Зминици. Из брака са Даницом Тончић из Мале Црне Горе 
имао je дјецу: Шћепана, који je умро врло рано и сахрањен у Зминици, Пејку 
(рођена у Зминици, домаћица, удата за Цвјетка Јоксимовића из Пренћана. 
Умрла и сахрањена у Селцу (имала дјецу Мира и Милоша), Вишњу (рођена 
у Зминици, удата за Марка Крсмановића, имала дјецу: Гаврила, Видоја, Бог-
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дана, Пера, Госпаву и Јовану), Војку (рођена у Зминици, домаћица, удата за 
Бошка Цвијетића из Пренћана, преселили се као колонисти у Сивац у Бач- 
кој. Има дјецу: Ненада, Мирјану и још једну кћер), Гроздану (рођена у Зми- 
ници, домаћица, удата за Милорада Ралевића, емигранта са којим je живјела 
у Лутону код Лондона у Енглеској и има дјецу: Милана, Даницу и Веру. Гро- 
здана je умрла и сахрањена у Лутону. ), Милијану (рођена у Зминици, ван- 
редним школовањем завршила Вишу педагошку школу - математика, удата 
за Ива Брњаду, наставника из Сутомора са којим има дјецу: Бранислава, 
Татјану и Мирјану).

VI КОЉЕНО

1. Марко Перишин, рођен 1888. године у Зминици, 
земљорадник, ратник и политичар. За вријеме аустро- 
угарске окупације био у комитама, у дружини Бошка 
Бојовића и борио се против аустроугарске војске и 
жандармерије. Ова, на далеко позната комитска дру- 
жина штитила je народ од швапских зулума и терора 
на подручју Шаранаца, Језера, Ускока, све до Пиве. За 
изузетну одважност и храброст у ослободилачким 
ратовима од 1912 до 1918. године одликован je Злат- 
ном медаљом Обилића. Послије Првог свјетског рата 
више пута биран тајним гласањем за предсједника 
шаранске општине. Доцније je напустио политику и бавио се земљорадњом. 
Из брака са Милевом Остојић, ћерком Јована Остојића, официра бивше цр- 
ногорске војске имао je дјецу: Момира, Војислава, Драга и Јованку (рођена у 
Зминици, домаћица, удата за Бошка Војиновића из Пренћана. Имају дјецу: 
Уроша, Арсенија, Љуба, Славка, Живана, Милијану, Светлану и Бранисла- 
ву). Марко je умро 1969. године и сахрањен у Зминици.

2. Мирко Перишин, рођен у Зминици, 1896. године.
Послије Првог свјеског рата ступио у жандармерију 
и након школовања био командир жандармеријских 
станица у разним мјестима. Истакао се у ликвида- 
цији муслиманских комита од 1918. до 1924. године 
у Санџаку.

Пред Други свјетски рат био je командир жан- 
дармеријске чете у Пљевљима. Године 1941. одбио 
je италијанску понуду да са њима сарађује као жан- 
дарм. Био je први грађанин среза пљеваљског кога 
су Италијани интернирали те године. Послије рата 
1945. године, није се вратио у Југославију, него се након боравка 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.

101



БОЈОВИЋИ

Из брака са Спасенијом - Мањом Дурутовић из Брезана, домаћицом, 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 Радоша Живковића, који je 1948. године еми- 
грирао у Албанију, затим се развела na се удала за Душана Радовића из Бје- 
лопавлића. 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 Александра Јевремовића, високог официра ваздухо- 
пловства са Златибора, са којим има сина Предрага. Живе у Београду).

3. Миливоје Перишин, рођен 1900. године у Зми- 
ници, земљорадник. У току Другог свјетског рата, 
поред своје десеторо дјеце, старао се и о четворо 
Миркове и три Гаврова дјетета. Гаврова и Миркова 
дјеца су расла без оба родитеља. Из брака са Анђом 
Петровић из Косанице има синове Перишу - Мира и 
Алексу - Лака, кћер Симуну - Мару (удата за Момчи- 
ла Раонића из Врела, има дјецу Петра и Вељка), кћер 
Милицу (рођена у Зминици, удата за Брана Вукаши- 
новића (техничара из Брвенице код Пљеваља, живе 
у Подгорици, имају дјецу: Свјетлану и Бата), кћер 
Мирјану (рођена у Зминици удату за Љубомира Чавића из Бијелог Поља, 
живе у Подгорици, имају дјецу Виолету, Валентину и Невенку), кћер Дарин- 
ку (рођена у Зминици, удата за Антонија Срдановића из Косорића, живе 
у Подгорици, имају дјецу Сању и Вању), кћер Душанку (рођена у Змини- 
ци, удата за Илију Луковића из Београда, живе у Београду, имају кћер Ми
- лицу), кћер Јелену (рођена у Зминици, удата за Драгана Радовића из Про- 
купља, има дјецу Бојана и Биљну), кћер Границу (рођена у Зминици, удата 
за Видоја Мићића из Братунца, живе у Младеновцу, имају синове Томислава 
и Ивана) и кћер Кату (удата за Миша Лековића из Ђурђевића Таре, живе у 
Подгорици, имају кћери Тијану и Ивану). Миливоје je умро и сахрањен у 
Зминици 1987. године.

4. Гавро Перишин, рођен у Зминици, земљорад- 
ник. У току Другог свјетског рата био у штабу Дур- 
миторске бригаде Николе Бојовића. Интернирали 
су га Њемци маја 1943. године из колашинског за- 
твора. Послије рата није се враћао у земљу, живио 
и умро у Лондону, гдје je сахрањен. Из првог брака 
са Инђијом Петровић из Косанице домаћицом коју 
су усташе убиле у Зминици 1944. године, има дјецу:
Вукојицу, Драгињу (рођена у Зминици, домаћица, 
удата за Луку Голубовића, живе у Маочу, имају дјецу:
Мрдељу, Срђана, Звонка, Жану, и Снежану), Радушу
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- Зеку (рођена у Зминици, удата за Милорада Ђаковића из Маоча, живе у 
Пљевљима, имају дјецу Веска и Славицу). Из другог брака са Мирјаном, из 
Лондона има кћер Александру.

5. Мићо Перков, рођен у Зминици, земљорадник, био 
кратко вријеме послије Првог свјетског рата у емигра- 
цији у Италији, na се вратио, умро и сахрањен у Зми- 
ници. Из првог брака са Видом Ћосовић из Жабљака 
имао je дјецу: Станицу (рођена у Зминици, домаћица, 
удата за Маша Зековића у Боан, има дјецу: Милисава,
Мирчету, Мићуна, Радоја, Будимира, Ратка, Зорку и 
Босиљку), Станиславу (рођена у Зминици, домаћица, 
удата за Струњаша у Боан, има дјецу: Гаврила, Бо- 
гољуба, Драгоја, Благоја, Милицу, Милену и Наду). Из 
другог брака са Стојаном Шћепановић из Липова, има 
дјецу: Бранка, Бранислава, Ђорђија, Рада, Винку (рођена у Зминици, домаћи- 
ца, удата за Влада Јанковића из Бијелог Поља, живјели и умрли у Никшићу, 
сахрањени код Бијелог Поља, имају дјецу: Божидара, Бошка - Боја, Миланку и 
Милку), Драгицу (рођена у Зминици, домаћица, удата за Момчила Џаковића 
из Брајковаче. Имали су дјецу: Драгомира, Т>орђија и Рада).

6. Раде Перков, рођен у Зминици, жандармеријски 
наредник бивше Југославије, службовао у разним мје- 
стима на подручју Санџака. Изградио je кућу у селу 
Слатина код Бродарева гдје je живио послије пензи- 
онисања. Убијен августа 1941. године од стране ло- 
калних муслимана, у селу Бјелова код Пријепоља, 
сахрањен je у селу Слатина. Из брака са Мирославом 
Шћепановић, домаћицом из Липова, имао дјецу: Сте- 
вана, Перка, Павла, Томислава, кћер Марицу (рођена 
у селу Јабука код Пљеваља, удата за Стевана Шћепа- 
новића, службеника из Роваца, живе у Бијелом Пољу.
Има дјецу: Милорада, Драгана, Вјеру и Љиљу), Марију 
домаћица, удата за Бранка Шпањевића, службеника 
из села Рагојевци код Пријепоља, умрла и сахрањена у 
Београду. Има дјецу: Мила, Горана и Гордану), Милицу 
(рођена у селу Слатина, кројачица, удата за Десимира 
Ирића из села Јабуке, има дјецу: Наду, Раду, Љиљану),
Драгицу (рођена у селу Слатини, умрла као дијете и 
сахрањена у Слатини).

7. Милован Перков, рођен у Зминици - био je до- 
мар основне школе на Његовуђи, пензионисан, умро 
и сахрањен у Зминици. Учествовао je у Пљеваљској

(рођена у селу Јабука,
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бици, 1. децембра 1941. године, гдје je храброшћу и тактичким потезом спа- 
сио читав вод бораца од сигурне смрти. Био je први изабрани одборник када 
je успостављена народна власт у дурмторском крају и учесник рата од 1943. 
године. У браку са Станицом Зорић из Косанице има дјецу: Велишу - Века, 
Слободана, Милорада, Милоша, Раденку (рођена у Зминици, домаћица, 
удата за Милана Церовића из Боана, живи у Београду, има сина Горана).

8. Стеван Перков, рођен у Зминици, земљорадник, умро и сахрањен у Зми- 
ници. У браку са Пејком Тончић из Мале Црне Горе није имао дјеце.

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

10. Мнлутин Станишин je рођен 1892. године у Зми- 
ници. Изучио и положио кројачки занат. Био je при- 
падник првих регрута стајаће црногорске војске. Ис- 
такао сеуборбаманаКосовуиМетохији 1913.године.
Учествовао je 1916. године у Мојковачкој бици, гдје 
се истакао изузетном храброшћу. Послије капитула- 
ције Црне Горе 1916. године, виттте пута je затваран 
од аустроугарских власти за јатаковање са комитама 
Ботттком и Марком Бојовићем и другима. Године 1918. 
преселио се са мајком и браћом у Потпеће код Пље- 
вал>а. Заједно са Милошем Кнежевићем, изградио je у 
Потпећу 1925. године пилану на водени погон. Доцније je са браћом подигао 
ваљалицу за сеоско сукно. Године 1938. заједно са браћом, уз кредите од са- 
рајевског 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 окупације 1941. године, a 
послије рата, 1945. године je национализована. Из брака са Госпавом - Гојом, 
кћерком Мијата Церовића из Тушине, имао je дјецу: Момчила - Мома, Зор- 
ку (рођена у Потпећу, домаћица, удата за Драга Деспота, носиоца партизан- 
ске споменице 1941. године. Преселили су се у Сивац, умрла и сахрањена у 
Сивцу. Има дјецу Гаја, Милицу, Мирјану и Зорана), Радивоја, Сава, Даринку 
(рођена у Потпећу, домаћица, удата за Радомира Вемића из Потпећа, живјела 
као породични пензионер у Потпећу, има дјецу Милорада и Милоша, умрла 
2018. године и сахрањена у Оџаку), Даницу (рођена у Потпећу, домаћица, 
удата за Светозара Крстајића, високог официра ваздухопловства, живјели у 
Београду. Даница je умрла 2014. године и сахрањена у Београду. Имају дјецу: 
Зорицу и Бранка), Милисава, Драгицу (рођена у Потпећу, професор српског 
језика и књижевности, удата за Веља Ристановића из Буковице код Пљеваља 
који je колонизиран у Сивац. Развела се и живјели у Новом Бечеју, нема дје- 
це. Умрла je 2016. године и сахрањена у Београду). Милутин je сахрањен 28. 
октобра 1940. године у Оџаку, уз највеће војне почасти.
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11. Мидадин Станишин, рођен 1900. године у Зми- 
ници. Са мајстором Максимом Бојовићем и његовим 
синовима учествовао je у изградњи водене пилане 
1925. године, a доцније je са мајстором Марком Ма- 
журанићем из Горажда, модернизовао ту пилану. Го- 
дине 1927. изградио je сам ваљалицу за сеско сукно, 
a затим je положио тесарски испит и изградио куће:
Михаилу Бојовићу у Његовуђи, Грујици Бојовићу у 
Варинама, Јовану Табашу у Зекавицама. Године 1938. 
заједно са браћом, изградио парну пилану у Потпећу.
Био je то један од првих индустријских објеката у 
Пљеваљском срезу. Положио je ложачки испит и био машиниста на пилани 
„Браће Бојовић", док није запаљена, a касније демонтирана. По задужењу 
НО Пљевља, демонтирао je велику пилану у Смедереву и монтирао je на 
Радосавцу (касније предузеће „Велимир Јакић“). Положио je испит за ви- 
сококвалификованог машинисту парних котлова и висококвалификованог 
бравара. До пензионисања je радио као шеф машинског погона у дрвно- 
индустријском комбинату „Велимир Јакић“ у Пљевљима. Био je веома по- 
штован као стручњак и као човјек. Из брака са Загорком, кћерком Филипа 
Томића из Тимара, имао je сина Димитрија - Мита. Загорка je рано умрла, 
a Миладин се више није женио. Умро je августа 1969. године у Пљевљима, a 
сахрањен je у Оџаку.

12. Милош Станишин, рођен 1. јуна 1906. године у 
Зминици. Када je изграђена парна пилана преузео 
je све организационе послове око производње, по- 
словања и представљања заједничке парне пилане 
и дрвне индустрије „Браћа Бојовић“. Располажући 
знатним новчаним средствима, ради на увећању 
имовине „Браће Бојовић", na, између осталог, купује 
од „Аграрне банке" из Београда три хектра оранице 
у Пљеваљском пољу, плац и кућу у центру Пљеваља 
итд. Био je члан „Друштва српских сокола“ и учество- 
вао je на познатом слету соколских друштава у Прагу, 
заједно са Бошком И. Бојовићем. Погинуо je 9. априла 1941. године, код Ска- 
дра, као наредник командир чете 87. пука Зетске дивизије војске Краљевине 
Југославије. Потомци још увијек нијесу пронашли његов гроб. Из брака са 
Мијољком, кћерком Риста Аџића из Плужина у Пиви, имао дјецу: Божидара, 
Јова и Милицу (рођена у Потпећу 1939. године, умрла као дијете, 1944. го- 
дине, сахрањена у Потпећу). Мијољка се 1953. године преудала за Вукадина 
Нововића, инжењера шумарства из Берана. Умрла je 2004. године.

13. Милан Станишин (+), рођен у Зминици, близанац, умро одмах no ро- 
ђењу, сахрањен у Зминици.
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14. Милан Станишин (+), рођен у Зминици, близанац, умро одмах no 
рођењу, сахрањен у Зминици.

15. Милан Станишин, рођен 1909. године у Зминици 
послије два истоимењака који су умрли врло рано. Ба- 
вио се земљорадњом и сточарством, док су се остала 
браћа бавила пословима на пилани и око пилане. По- 
слије ослобоћења, као угледан човјек и домаћин, би- 
ран je више пута за одборника. И данас су у народном 
сјећању сачуване бројне анегдоте о његовој отворено- 
сти и храбрости да брани истину, у времену када je 
такав став био велики ризик. Из брака са Даринком, 
кћерком Гала Вуковића из Пиве има дјецу: Слободана,
Милоша, Пера, Војина, Блажа и Винку (рођена у Пот- 
пећу, завршила економски факултет, удата за Божа Атељевића, живе у Новом 
Саду, има дјецу.). Милан и Даринка су умрли и сахрањени у Потпећу.

16. Драгутин Станишин, рођен 1913. године у Зми- 
ници, преселио се са мајком и браћом у Потпеће код 
Пљеваља. Завршио Вишу реа лну гимназију у Пљевљи- 
ма, a правни факултет у Београду. Радио као судски 
приправник у Среском суду у Шавнику. Од 1942. го- 
дине придружио се Николи Бојовићу и налазио се на 
функцији замјеника команданта Дурмиторске бри- 
гаде. Осуђен je за учешће у четничком покрету, без 
одговорности, за одређена кривична дјела, на казну 
затвора од 5 година и 6 мјесеци. Од казне je издржао 
четири године и шест мјесеци, углавном у изолованој 
групи и дисциплинској јединици, без образложења. По изласку на слободу, 
пуних 10 година je провео радећи у Пљевљима. Уважаван због стручности и 
марљивости, радио je на врло одговорним мјестима. Године 1958. преселио 
се у Сремску Митровицу, a потом у Нови Сад гдје je и пензионисан. У њего- 
вој заостаоставштини се налази неколико веома значајних рукописа, који 
догађаје из Другог свјестког рата приказују врло реално, документовано и no 
много чему различито од оног како су их приказивали режимски историо- 
графи. Из ванбрачне везе са Даницом С. Радовић из Црквичког поља у Пиви 
имао сина Милорада. Из брака са Олгом, кћерком Јова Микијеља из Грбља 
код Котора, домаћицом, која je умрла 1971. године и сахрањена у Новом 
Саду, има дјецу Илинку (завршила 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 Зминици, умро као дијете, сахрањен у Зми- 
ници.
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VII КОЉЕНО

1. Момир Марков, рођен 1925. године у Зминици, 
завршио je гимназију прије Другог свјетског рата, 
a касније економски факултет. Дуго година био je 
шеф рачуноводства предузећа „Радоје Дакић“ у Под- 
горици, гдје je и пензионисан. Из брака са Ђурђом 
Сератлић, службеницом из Буковице, имао je дјецу 
Борислава и Мирослава - Златка. Умро je и сахрањен 
у Никшићу 1985. године.

2. Војислав Марков, рођен 1927. године у Змини- 
ци, завршио учитељску школу. Читав радни вијек 
провео je као учитељ у родном селу Зминици - Ње- 
говуђи. Оставио je трајан и дубок траг у развоју и 
усмјеравању више од четрдесет генерација дјеце ша- 
ранског краја. Због угледа и поштовања које je ужи- 
вао код људи дурмиторског краја, више пута je биран 
за одборника у органима локалне самоуправе. Био je 
и први предсјендик Црквеног одбора за изградњу 
цркве у Зминици, и на тој дужности се налазио све 
до смрти. Из брака са Косом Раонић из Врела има 
дјецу: Зорана, Небојшу - Била и Верицу - Вецу (рођена у Зминици, завршила 
средњу школу, удата и живи у Београду. Из брака са Синишом Варађанин 
има дјецу Филипа и Стефана. Из другог брака са Николом Раданов има сина 
Алексу. Живе у Београду). Војислав je умро и сахрањен у Зминици 1998. го- 
дине. Koca je умрла 2017. године и сахрањена у Зминици.

3. Драго Марков, рођен 1931. године у Зминици, зав- 
ршио Средњу техничку школу, радио као техничар 
на многим градилиштима. Пензионисан као службе- 
ник предузећа „Радоје Дакић“. Умро je у Подгорици, 
сахрањен je у Зминици. Из брака са Крстињом Шин- 
дић из Вирка код Жабљака, учитељицом, има дјецу:
Живорада, Велизара и Јелену (рођена у Фочи, зар- 
шила филолошки факултет, удата за Грбовића, умрла 
у Канади 2018. године).
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4. Милутин - Мујо, роћен у Зминици, земљорадник, 
радио као путар до пензионисања. Умро и сахрањен 
у Зминици. Из брака са Стојом Миликић из Косани- 
це има дјецу: Данила, Добрила, Даницу (рођена на 
Његовуђи, удата за Чеда Раонића из Врела, има дје- 
цу: Александра и Александру), Љубицу (рођена на 
Његовуђи, удата за Пера Ковачевића из Вишеграда, 
живе у Вишеграду, има дјецу Мирослава и Мирја- 
ну), Иванку (рођена на Његовуђи, удата за Милана 
Стојановића у Подгорици, живе у Подгорици, има 
дјецу: Светлану, Станиславу, Љиљану и Драгана) Зо- 
рицу (рођена у Његовуђи, завршила средњу техничку школу, ради на ВМА у 
Београду, удата за Драга Зиндовића из Обарда, остала удовица, нема дјеце).

5. Сретен Мирков, рођен 1926. године у Пљевљи- 
ма, дипломирани економиста. Студирао геоло- 
гију у Прагу (Чешка) као стипендиста чешке вла- 
де, али због резолуције ИБ je прекинуо студије и 
вратио се у Београд. Обављао je руководеће функ- 
ције у великим привредним предузећима и уста- 
новама у Београду: „Јабука“, „Букуља“, Савезна 
дирекција за исхрану, Завод за израду новчаница 
„Југоремедија“. Поред професионалног рада, во - 
лонтирао je у многим културним и спортским ор- 
ганизацијама. Послије пензионисања, живио je у 
Београду гдје je и умро 2003. године. Из првог брака са Даном Ризнић из 
Аранђеловца има кћер Милену. Из другог брака са Бранком Радичевић из 
Пљеваља има дјецу: Мирка и Радмилу (рођена у Београду, удата за инжење- 
ра Томислава Марковића из Београда, имају кћер Марију).

6. Предраг Мирков, рођен 1937. године у Омољици 
(Панчево). Након мајчине смрти и очевог интерни- 
рања у заробљеништво, све до краја рата, био je код 
стрица Миливоја у Зминици. Основну школу и гим- 
назију завршио je у Нишу, гдје je био у дому за ратну 
сирочад. Студирао ja архитектуру у Београду. Радио 
je као технички уредник„Политике“, све до смрти
1983. године. Из брака са Љиљаном Станковић из 
Београда има сина Владимира.
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7. Периша - Миро Миливојев, рођен 1937. године 
у Зминици, настаник, радио у осмогодишњој шко- 
ли у Његовуђи и Жабљаку. Преко тридесет година 
радио je као наставник у Заводу за хендикепирану 
дјецу у Подгорици, гдје je и пензионисан. Бави се 
есејистиком и новинарством. Живи у Подгорици 
гдје je подигао породичну кућу. Из брака са Даницом 
Лубардом од Цетиња има дјецу: Миливоја, Бојана и 
Марину (завршила факултет за туризам, у браку са 
Светом Ненадићем из Ужица има синове Василија и 
Луку, живе у Подгорици).

8. Алекса - Лако Миливојев, рођен 1944. године у 
Зминици, завршио Педагошку академију у Никши- 
ћу. Скоро цио радни вијек провео je радећи као на- 
ставник биологије и хемије у осмогодишњој школи у 
свом родном мјесту - Његовуђи и васпитавао гене- 
рације својих племеника и братственика. Тако je на 
најбољи начин доказао приврженост и љубав према 
родном крају. Живио je и умро у Његовуђи, гдје je и 
сахрањен. У браку са Милицом Шљиванчанин има 
синове Велимира и Владана.

9. Вукојица Гавров, рођен у Зминици 1939. године, 
завршио средњу школу, дуго година радио у Сплиту, 
a послије распада Југославије преселио се у Подгори- 
цу, гдје живи као пензионер. Из брака са Наталијом 
Остојић из Маоча има кћер Инђију (удата за Дамја- 
новића, живи у Београду, има дјецу: Нину, Мају и Ва- 
силија) и сина Александра.

10. БранкоМићов, рођенуЗминици 1932. године, за- 
вршио средњу машинску школу у Пули, гдје je радио 
до пензинисања. Из брака са Анчилом Вранић из 
Пуле има дјецу: Богдана и Ирину (рођена 1979. годи- 
не у Пули, удата за Ракића, имају кћер).
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11. Бранислав Мићов, рођен у Зминици 1934. годи- 
не. Завршио подофицирску школу, радио у Чапљини 
и Мосару. Из брака са Душанком Мачић из Моста- 
ра има дјецу Зорана и Горана. Бранислав je умро у 
Београду, послије операције на срцу 1985. године. 
Сахрањен je у Мостару.

12. Ђорђије Мићов, рођен у Зминици 1939. године. 
Завршио je средњу ватрогасну школу у Земуну. До 
пензионисања радио на пилани у Његовуђи. Из бра- 
ка са Радмилом Анђелић из Суводола има дјецу Бо- 
жидарку (удата у Шљиванчана. Има дјецу Драгишу, 
Драгану, Драгутина), Радована, Радоицу и Бранку 
(удата за рајка Џаковића, има дјецу Филипа, Јова- 
ну, живе у Глибавцу код Никшића). Ђорђије je умро 
2014. године и сахрањен у Зминици.

13. Раде Мићов, рођен у Зминици 1946. године. Ра- 
дио на пилани у Његовуђи Због одважности, чести- 
тости и истинољубља, особина које су га красиле, био 
je изузетно поштован и уважаван. Из брака са Илин- 
ком Рондовић, домаћицом из Шаранаца, има дјецу: 
Мића, Миодрага и Зору (удата за Станка Остојића из 
Врела, има дјецу: Неду, Тању, Стану и Милицу, живе 
у Врелима). Раде je умро 1990. године и сахрањен je 
у Зминици.

14. Стеван Радов, рођен у Слатини код Бродарева, 
гдје му je отац Раде био на служби. Завршио je ос- 
новну школуу Слатини. Одмах послије рата, до 1948. 
године боравио je у Чехословачкој на школовању у 
техничкој школи. У својој земљи завршио je средњу 
школу и технолошки факултет у Београду. Од 1958. 
године ради у хемијској индустрији „Зорка“ у Шап- 
цу. Цио свој радни вијек провео je у ХИ „Зорка“ на 
мјестима Управника фабрике вјештачких ђубрива 
и директора развоја и инвестиција. Стеван Бојовић 
je са тимом стручњака које je окупио око себе фор-
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мирао PO „Развој и инвестиције“, једну од највећих и најмодернијих у та- 
дашњој Југославији. Koja je у вријеме када je отишао у пензију имала 600 
инжењера и техничара свих струка. За његово име везани су многи успјеси 
у производњи базне хемије, електролизе цинка, средстава за заштиту биља, 
неметала и керамичких плочица, a био je непосредни руководилац изградње 
и пуштања у рад фабрике бијелих лимова. У браку са Даницом Радмић, ин- 
жењером технологије има дјецу Ивана и Мају (завршила економски факул- 
тет, удата за Николу Бујковића из Котора). Стеван je умро 2015. године и 
сахрањен je у Београду.

15. Перко Радов, рођен 1933. године у селу Јабука, код Пријепоља. Завршио 
средњу економску школу у Београду, гдје je живио и радио. Из брака са Ма- 
ром Стојановић из Шолаја код Бање Луке, има сина Сашу. Перко je умро 
2010. године.

16. Павле Радов, рођен 1934. године у селу Слатини, код Пријепоља. Завр- 
шио je основну школу и остао да живи на породичном имању. Ожењен je 
Милевом Џаковић из Гранчарева, живе у Слатини. Има дјецу: Рада, Радома- 
на и Радмилу (рођена у Бијелом Пољу, удата за Баја Цвијовића, има кћери 
Јелену и Ивану, живи у Јабуци). Павле je умро 1973. године. Сахрањен je у 
Слатини.

17. Томислав Радов, рођен у селу Слатини, завршио средњу трговачку тттко- 
лу, живио у Бијелом Пољу. Из брака са Мирјаном Сарван из села Његњева 
код Бијелог Поља од које се развео, има дјецу: Гордану и Лидију. Томислав je 
умро 2002. године и сахрањен je у Слатини.

18. Слободан Милованов, рођен у Зминици 1940. 
године, завршио средњу школу, радио до пензиони- 
сања у„Комбинату алуминијума“ у Подгорици. Ужи- 
ва углед честитог и правичног човјека. Био je више 
пута кандидат на одборничким и посланичким ли- 
стама, као члан Српске народне странке. Један je од 
братственика који je својим личним радом највише 
учествовао у изградњу храма у Зминици. Због угле- 
да који ужива међу братственицима, изабран je за 
предјеника Црквеног одбора у чијој организацији 
су успјешно завршни радови на подизању храма. Из 
брака са Јелисавком Шљиванчанин из Шљиванска има дјецу Славка и Сен- 
ку (удата за Славка Ракочевића, имају дјецу Лазара и Лану). Живи у Подго- 
рици гдје je подигао породичну кућу.
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19. Велиша Милованов, рођен у Зминици 1942. го- 
дине завршио средњу школу. Живио и радио у Зми- 
ници. Из брака са Анђом Шљиванчанин из Шљиван- 
ска има дјецу:Ранка, Борка, Рајку (рођена у Зминици, 
удата за Антоновића у Грбаљ, ) и Борку (рођена у 
Зминици, удата за Веска Симићевића, има дјецу: Ан- 
дријану, Николину, Николу, Тамару и Татјану). Вели- 
ша je умро у Подгорици 2009. године и сахрањен у 
Зминици.

20. Милош Милованов (+), рођен 1944. годинеуЗми- 
ници. послије завршене поламатуре са одличним 
успјехом, уписао се у учитељску школу у Никшићу. У 
току љетњег распуста, утопио се у Зминичком језеру
1962. године. Сахрањен je у Зминици.

21. Милорад Милованов, рођен 1946. године у Зми- 
ници, земљорадник, живио и радио у Зминици. Из 
брака са Даницом Караџић из Жабљака има дјецу: 
Милована, Милоша и Веселина. Умро и сахрањен у 
Зминици 2001. године.

22. Момчило Милутинов, рођен у Потпећу 1921. го- 
дине, завршио средњу техничку школу у Беоограду, 
учесник HOP - a, рањаван више пута. Послије рата 
радио у Служби државне безбједности као високи 
функционер (начелник Секретаријата унутрашњих 
послова у Новом Пазару, Крушевцу, Крагујевцу и 
Чачку гдје je пензионисан). Послије рата, као начел- 
ник ДБ у Новом Пазару и Тутину, истакао се у осло- 
бађању тих крајева од балистичких одметника, при 
чему je и два пута рањаван. Носилац je високих вој- 
них одликовања за храброст. Из брака са Мирјаном
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Раичевић из Бери код Подгорице, има дјецу: Милутина и Вању (завршила 
средњу школу, удата за Крста Лубурића, пуковника ЈНА из Пиве, живе у 
Београду, имају дјецу Јована и Ивану). Момчило je умро у Београду 1990. 
године.

23. Радивоје - Рацо Милутинов, рођен 1931. годи- 
не у Потпећу, завршио средњу грађевинску шко- 
лу у Подгорици, a Грађевински факултет у Београ- 
ду. Радио je у Управи инжењерије ЈНА, руководио 
изградњом путева: Мојковац - Ђурђевића Тара,
Плужине - Фоча, Фоча - Вишеград, Боан - Морача.
Носилац je више високих мирнодопских војних од- 
ликовања. Од 1965. године живио у Београду, гдје je 
и умро 1982. године. Био je изузетно одан породици 
и несебично je помогао своје најближе да се школују.
Из брака са Иконијом Жугић, вишом медицинском 
сестром из Новаковића, има сина Желимира - Жељка.

24. Милисав Милутинов, рођен 1936. године у По- 
тпећу, завршио прво индустријску, a потом и средњу 
економску школу, службовао у ЈНА у Фочи, Сарајеву 
и Београду. Умро je у Београду, гдје je и сахрањен. Из 
брака са Загорком - Загом Лубурић из Плужина, има 
дјецу: Душка и Наду (рођена у Плужинама, умрла 
као дијете 1968. године, сахрањена у Потпећу).

25. Саво Милутинов (+), рођен у Потпећу, умро као дијете, сахрањен у По- 
тпећу.

26. Димитрије Миладинов, рођен 1931. године у 
Потпећу, завршио средњу медицинску школу у Мо- 
стару и читав радни вијек провео као медицински 
техничар у Медицинском центру Пљевља, гдје се ис- 
такао изузетно хуманим радом. Умро je 1995. године 
у Пљевљима, сахрањен у Потпећу - Оџаку. У браку са 
Роксандом - Росом Ковачевић из Катуна код Оџака, 
има дјецу: Мирослава - Мира, Миладина - Микицу 
и Милицу (рођена у Пљевљима, завршила вишу ко
- мерцијалну школу у Београду, удата за Мила Лон- 
чаревића, саобраћајног инжењера из Готовуше код 
Пљеваља. Живе у Пљевљима, имају дјецу: Бојана и Бојану).
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27. Божидар Милошев, рођен 7.1.1938. годинеуПо- 
тпећу, завршио Вишу реалну гимназију у Пљевљима,
Медицински факултет у Београду, специјализацију 
из педијатрије у Београду, послиједипломске сту- 
дије и магистратуру ендокринологије и дијабетоло- 
гије у Загребу, докторску дисертацију у Новом Саду.
Kao љекар радио у Рожајама, Котору и Подгорици.
Формирао прво одјељење дјечје ендокринологије 
на Дјечјој клиници у Подгорици. Био je предсјед- 
ник Удружења ендокринолога Југославије (у два 
мандата) и предсједник Удружења недијагара Црне 
Горе. У оквиру стручног усавршавања боравио на више познатих цептара 
у Европи и Америци Први je професор педијатрије и шеф Катедре за пе- 
дијатрију на Медицинском факултету у Подгорици, визитинг професор на 
Медицинском факултету у Крагујевцу. Одржао више предавања no позиву 
на медицинским факултетима у Београду, Загребу, Нишу, Скопљу, Новом 
Саду, Србињу. Биран у звања примариуса, научног савјетника и експерта 
за медицинску науку. Ментор и члан комисија за одбрану магистеријума и 
доктората (укупно 16) на Универзитетима у Београду, Загребу, Новом Саду, 
Скопљу, Србињу и Нишу. Руководилац у 7 и сарадник у 13 научно - истра- 
живачких пројеката, од којих 3 међународна. Објавио je преко 250 научних 
и стручних радова у земљи и иностранству, аутор je дванаест монографија 
и једног универзитетског уџбеника и коаутор пет монографија и два уни- 
верзитетска уџбеника. Рецезепт у више научних и стручних публикација. 
Члан je више уређивачких савјета и издавачких одбора домаћих и страних 
часописа из области педијатрије, ендокринологије, дијабетологије и болести 
метаболизма. Члан je ААСЕ (Удржење клиничких ендокринолога Америке), 
члан Балканске медицинске уније, члан Одбора за медицинку науку Црно- 
горске академије наука и Одбора за демографска истраживања Црногорске 
академије наука и умјетности. Добитник je Златне повеље Друштава за бор- 
бу против шећерне болести Југославије, Златне повеље Друштва за зашти- 
ту дијабетичара Црне Горе, Златне повеље Универзитета Црне Горе, Златне 
плакете Српског лекарског друштва и више других стручних признања.
Од 1990. године активно учествује у политичким кретањима у Црној Гори, 
један je од оснивача Народне странке и њен први потпредсједник, касније, у 
краћем периоду и њен предсједник, оснивач и први предсједник Српске на- 
родне странке и Демократске српске странке. Био je посланик у парламан- 
ту Црне Горе, посланик у парламенту СРЈ, посланик у парламенту Србије и 
Црне Горе, члан Парламентарне скупштине Савјета Европе у Стразбуру од 
2003 - 2006. године. Испред парламентарне скупштине Савјета Европе био 
шеф тима за контролу парламетарних избора у Албанији (јул 2005. године). 
Из брака са Стојаном - Даном Магделинић, медицинском сестром из Богаја, 
има дјецу: Милицу (рођена у Рожајама, завршила Фармацеутски факултет 
у Београду, удата за Зорана Раичковића из Подгорице. Имају дјецу Павла и
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Петра, живе у Подгорици), Милоша и Ивана. Божидар живи у Подгорици 
гдје je подигао породичну кућу (Влада Ћетковића 45). Контакт телефон 067 
214 557, мејл адреса zmajevac@t-com.me

28. Јован Милошев (+), рођен у Потпећу, умро у првој години живота, са- 
храњен у Потпећу.

29. Слободан Миланов, рођен 1945. године у Пот- 
пећу, завршио средњу економску школу, радио у 
Сарајеву, до распада СРЈ. Ha почтку рата у БиХ био 
осам мјесеци у затвору. изложен страшном мучењу 
(касарна „Виктор Бубањ“)- По изласку из затвора 
прелази са породицом у Београд гдје je и даље радио 
до пензионисања код Војске као цивилни службе- 
ник. Са Добрилом ТЗукић, психологом из Сарајева, 
има кћерке Даринку (рођена у Сарајеву, удата за Дра- 
гана Радоњића, има дјецу Лазара и Софију) и Ивану 
(рођена у Сарајеву, удата Гајић, живи у Београду).
Слободан je умро и сахрањен у Београду 2015. године

30. Милош Миланов, рођен 23. 8. 1948. године у По- 
тпећу, завршио средњу хемијску школу у Горажду, 
стекао звање хемијски техничар. Три године радио 
у Иванграду, у фабрици папира и целулозе. Од 1972. 
године ради у фабрици боја и лакова „Терпептин“ у 
Вишеграду, нарадноммјеступословође. Кадаје 1992. 
године дошло до грађанског рата у БиХ, ступа у ре- 
дове Војске Републике Српске и остаје до краја рата 
(до потписивања Дејтонског споразума 1995. годи- 
не). Послије демобилисања, враћа се на посао и ради 
као руководилац производње и предсједник Синди- 
ката. Из брака са Ковиљком Перендија хемијским техничарем из Чајнича, 
има дјецу Данку (рођена 7. 2. 1975. године у Ужицу, завршила Филозофски 
факултет, смјер Српски језик и књижевност, ради као супервизор ухотелу, 
била удата за Неша ТЗајића са којим има ћерку Теодору), Наду (рођена 29. 4. 
1978. године у Горажду, медицински техничар, ради у Дому здравља у Ви- 
шеграду, удата за Ћебића, са којим има ћерку Иву) и Милана. Милош je до 
2012. године живио у Вишеграду, a тада се преселио у Београд (улица Павла 
Вујевића 15/6, телефон 381 11 2380705 и +381 64 9687412).

115

mailto:zmajevac@t-com.me


БОЈОВИЋИ

31. Петар Миланов, рођен у Потпећу, Вишу реалну 
гимназију завршио у Пљевљима, студирао на Рудар- 
ском факултету у Тузли. T o k o m  грађанског рата у 
БиХ, породица je успјела да га пребаци у родно село 
Потпеће. Сада живи и ради на породичном имању у 
Потпећу.

32. Војин Миланов, рођен у Потпећу. Основну шко- 
лу завршио у Оџаку, a Индустријску средњу школу у 
Пљевљима. Стекао je звање индустријски техничар.
Радио као комерцијалиста у Заводу за заштиту жи- 
вотне средине у Новом Саду. Касније основао при- 
ватно предузеће Санитарна заштита. Од 2014. године 
у пензији. Из брака са Славојком - Секом Живковић, 
дипломираним технологом из Идвора има синове 
Данила и Николу. Војин живи у Новом Саду у улици 
Стојана Новаковића 4, телефон +381 216300532, мо- 
билни телефон +381 63 436533.

33. Влажо Миланов, рођен у Потпећу, завршио сре- 
дњу школу, до пензионисања 2018. године, радио у 
руднику угља у Пљевљима. И поред обавеза које je 
имао радећи на Руднику угља у Пљевљима, он je до- 
стојно чувао углед који je породица Станише и Илин- 
ке Бојовић стицала од својег досељавања у Потпеће 
из Зминице 1918. године. Носећи физичке и етичке 
особине оца Милана, Блажо je стекао углед једног 
од најуважаванијих људи родног краја. Из брака са 
Ранком Бајић из Мрзовића код Пљеваља, има дјецу:
Бранку (рођена у Потпећу, апсолвент Економског 
факултета у Подгорици, удата за Младена Цмиљанића, има сина Арсенија), 
Рајку (рођена у Потпећу, завршила Средњу школу, ради у Херцег Новом) и 
Бранка.

34. Милорад Драгутинов (+), рођен 1944. године у Црквичком Пољуу Пиви. 
Вишу реалну гимназију завршио у Пљевљима као најбољи ђак генерације. 
Утопио се као студент прве године Електротехничког факултета у Београду
1963. године, сахрањен у Црквичком Пољу, није се женио, нема потомства.

35. Станиша Драгутинов, рођен 1957. године у Пљевљима. Основну школу 
je започео у Сремској Митровици, a завршио у Новом Саду, као и гимна-

116



2. РОДОСОВ БРАТСТВА BOJOBM'K

зију „Светозар Марковић“ (природно-математички 
смер). Апсолвирао на грађевинском одсеку ФТН 
(Факултета техничких наука) у Новом Саду. Живи и 
ради у Новом Саду. Адреса стана: Душана Васиљева
14, четврти спрат. Кућни телефон 00381 021 526236.

VIII КОЉЕНО

1. Борислав Момиров (+), рођен Никшићу, погинуо 
као ђак гимназије у Никшићу, гдје je и сахрањен, није 
се женио.

2. Мирослав - Златко Момиров, рођен 10. 07. 1957. 
године у Никшићу. Основну школу „Ратко Жарић“ 
завршио je у Никшићу, a средњу школу (Шеста бео- 
градска гимназија) у Београду. Ha Електротехничком 
факултету у Београду диполомирао je 1980. године.
Послиједипломске студије на смјеру за рачунарску 
технику и информатику на Електротехничком фа- 
култету Универзитета у Београду завршио je 1984. 
године, a на истом факултету je одбранио докторску 
дисертацију 1989. године.

Академски статус:
-  Магистар Рачунарских наука
-  Докторат Рачунарских наука
-  Стручно звање Доктор електротехничких наука
-  Научно звање Редовни професор Електротехничког факултета Бео- 

градског универзитета
-  Наставно звање Редовни професор Електротехничког факултета 

Београдског универзитета
-  Усавршавања у земљи и иностранству -  Рецензент je на више IEEE 

међународних научних конференција и међународних часописа. Члан je 
програмског одбора на више домаћих научних конференција. Одржао je 
више предавања no позиву на домаћим и иностраним конференцијама и 
универзитетима од којих су најзначајнија предавања на универзитетима 
UCLA (Los Angeles, USA), Purdue (West Lafayette, USA) и Brown (Providence, 
USA) и компанијама McDonnell Douglas (Long Веасћ, USA) и Boeing (Seattle, 
USA), Medsite (New York, USA), Medec (New York, USA).

-  Објављене књиге, број -  3
-  Стручни и научни радови, број -  120
Учествовао je и руководио у више стратешких пројеката Министарства 

за науку и технологију PC и више међународних пројеката, a ту се посебно се 
издвајају три пројекта. 1) Учествовао je у развоју процесора мултипроцесне 
обраде, рачунарског система који je развијан у Институту Михаило Пупин
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за Министарство одбране тада Совјетског Савеза који je коришћен за сра- 
чунавање трајекторија интерконтиненталних ракета у нуклеарним подмо- 
рницама; 2) Учествовао je у развоју тзв. «on board» рачунара за ловца Ф16 
(рачунара у кабини пилота за праћење путање авиона) у екипи истраживача 
са Калифорнијског универзитета у Лос Анђелеску и 3) Посебно издвајамо и 
пројекат мобилног медицинског информационог система тзв. Mobile PDR 
који je развијан за компанију Томпсон из САД, ачијим je развојем професор 
Мирослав Бојовић руководио. Taj Mobile PDR je први производ те врсте у 
свету који je подржавао Palm и WinCE платформу (оперативни систем) и 
омогућавао ауто ажурирање података и саме апликације. Taj резултат сма- 
тра се “pushing limits” производом (тј. производом који помјера границе) 
те врсте у свијету, и као такав проглашен je и награђен у САД као најбољи 
софтверски производ у свијету у 2004. години. Такође je добио и специјал- 
ну награду Југословенског информатичког друштва за најбољи софтверски 
производ у СЦГ у 2004. години. Овај научни рад о Mobile PDR-y je објављен 
у најпрестижнијем IEEE Transaction часопису из ове области. Пројекат je 
цитиран у више од пет стотина хиљада публикација.

Награде и признања:
-  Шеф Катедре за Рачунарску технику и информатику на Електротех- 

ничком факултету у Београду je био у два мандата, 2006-2009. и 2009-2012. 
године. Шеф одсека за Софтверско инжењерство на Електротехничком фа- 
култету у Београдује био од 2012-2015. године. Поновоје изабран запериод 
2015-2018. године. Био je руководилац мастер и докторских студија на смеру 
Софтверско инжењерство.

-  Специјално признање JISA (Југословенског информатичког дру- 
штва) за изванредан софтверски производ у 2004. години.

-  M obilePDR,  чијим je развојем кандидат руководио проглашен je у 
USA за један од два најбоља производа у области медецинског софтвера у 
свету у 2004. години. Пројекат je цитиран у више од пет стотина хиљада 
публикација

- Награда града Београда за најбољи докторат у школској 1988 - 89. 
години.

- IREX grant, 1988. година.
-  Новембарска награда Универзитета у Београду, 1979. година.
-  Новембарска награда Универзитета у Београду, 1980. година.
-  За постигнуте успехе на такмичењу града Београда, Републичком и 

Савезном такмичењу награђен je дипломом «Михаило Петровић-Алас» за 
математику, 1975. година.

- За постигнуте резултате на Републичком такмичењу из математике и 
Савезном такмичењу из физике награђен je дипломама «Михаило Петровић
- Алас» за математику и «Никола Тесла» за физику, 1971. година.

Посао којим се сада бави
- Назив посла који обавља -  Редовни професор Електротехничког 

факултета Београдског универзитета
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-  Назив предузећа, установе... у којој ради -  Електротехнички факул- 
тет у Београду

Подаци о становању и контакти
- Место становања -  Београд
-  Адреса са поштанским бројем -  Олге Јовановић 5a, 11000 Београд
-  Број кућног телефона са предбројем -  (381) 011 2832553
-  Број мобилног телефона -  +381 64 1379350
-  Број телефона фирме, предузећа...у којој ради -  (381) 011 3218346
-  Лична мејл-адреса -  mbojovic@etf.rs 
Породични статус
-  Ожењен
- Име и девојачко презиме супруге -  Бојана Ракочевић
- Место рођења -  1980, Земун
- Знимање -  Дипломирани филолог, Енглески и Немачки језик 
Родаци о деци
- Име детета - Марко
-  Година и место рођења детета -  1981, Београд
-  Завршена школа, факултет - Електротехнички факултет у Београду
-  Занимање и назив фирмеу којој ради - Senior Java BackEnd Developer 

at Aspire Technology Limited
-  Место становања, адреса, телефон, мејл адреса -  Београд, Булевар 

револуције 292, +381 63 8453284, mrbojovic@gmail.com
- Ожењен
- Име и девојачно презиме супруге и место порекла - Марија Божић,

1984, Београд
-  Мила
-  Година и место рођења детета -  2003, Београд
-  Завршена школа, факултет -  Први разред средње школе
-  Место становања, адреса, телефон, мејл адреса - Олге Јовановић 5а, 

11000 Београд, +381 65 418054
-  Борислав
-  Година и место рођења детета -  2017, Београд

3. Зоран Војисављев, рођен 1953. године у Змини- 
ци, радио je као наставник у Босни. Преселио се у 
Подгорицу гдје je подигао породичну кућу и бавио 
се приватним предузетништвом. Одлазећи на повре- 
мени рад у САД, прелијетао je океан преко 15 пута. 
Из брака са Зором Мацуром, дипломираним еко- 
номистом из Приједора има дјецу: Зорану (рођена 
у Босанској Дубици, дипломирани правник, удата), 
Горану (рођена у Пљевљима, дипломирани еконо- 
миста, удата) и Данила. Зоран je умро 2009. године и 
сахрањен у родној Зминици.
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4. Небојша Војисављев, рођен 1954. године у Зми- 
ници, студирао на Медицинском факултету у Са- 
рајеву. Прекинуо je студије и пошао у Америку. Сада 
живи у Чикагу, гдје ради као врло успјешан поосло- 
ван човјек. Остао je дубоко везан за свој родни крај 
и пружио je велику материјалну помоћ у изградњи 
цркве у Зминици, чији je ктитор. Неисцрпне радне 
енергије, слободарског духа и братске љубави био 
je истински носилац свих активности у изградњи 
завјетног храма у Зминици. Уз то, иако у туђем свије- 
ту, далеко од родне груде, Небојша je данас достојни 
наследник темељника љубави, слоге и окупљања братственика Бојовића из 
Шаранаца. Из брака са Надом Брковић из Сарајева има дјецу Војислава и 
Бојану (доктор стоматолошке медицине, ради у држави Мичиген, гдје има 
своју приватну стоматолошку праксу).

5. Ж иворад Драгов, рођен у Жабљаку 1958. године.
Основну школу („Веселин Маслеша") и гимназију 
(„Др Симо Маслеша“) завр шио у Фочи, a на Природ- 
номатематичком факултету, одсјеку за математику, у 
Сарајеву, стекао звање дипломираног математичара.
Од 1980. године живи у Жабљаку, гдје ради као про- 
фесор математике. Године 1990. биран je за предсјед- 
ника општине Жабљак. Ha тој функцији се налазио 
до 1993. године. Од 1994. до 1998. године био je ди- 
ректор средње школе у Жабљаку, на којој се функ- 
цији налази и сада, послије реизбора 2005. године.
Члан je МЕНСА Црне Горе и координатор МЕНСЕ за Сјевер Црне Горе. У 
једном мандату je био предсједник Црквеног одбора за изградњу храма у 
Зминици. Ожењен je Зором Шљиванчанин, дипломираним економистом из 
Жабљака. Има синове Јевта и Александра. Живорад живи и ради у Жабља- 
ку, са станом у улици Светог Саве бб; број телефона +382 52 360 208, број 
мобилног телефона je +382 69 274 340, лична мејл адреса bojovicz@t-com.me

6. Велизар Драгов, рођен 1961. године у Плужинама. 
Основну школу („Веселин Маслеша“) и гимназију 
(„Др Симо Милошевић“) завршио у Фочи. Приватни 
предузетник - СЗР Баги. У браку са Горданом Вуко- 
вић из Фоче, шефом рачуноводства у АМД „Фоча“ 
има дјецу Марка, Милицу (рођена 1996. године у 
Србињу, студент Економског факултета у Источ- 
ном Сарајеву - Пале) и Петра. Велизар са породицом 
ради и живи у Фочи, улица Вука Караџића 10, теле- 
фони +387 58210017 и +387 65 776 844.
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7. Данило Милутинов - Мујов, рођен 1947. године 
у Зминици. Завршио Вишу педагошку школу у Ужи- 
цама. Радио неколико година као учитељ у Брајкова- 
чи, a потом као наставник и директор осмогодишње 
школе у Вишеграду. Године 1980. се преселио у Под- 
горицу гдје je подигао породичну кућу. Ради као на- 
ставник у осмогодишњпј школи у Подгорици. Био 
члан Извршног одбора и Општинског одбора Под- 
горице, као и посланички кандидат Српске народне 
странке. Из брака са Зором Радовић из Србиња има 
дјецу: Веселина и Јелену (завршила Природно - мате- 
матички факултет у Подгорици, удата за Небојшу 7)0К0вића, магистра еко- 
номије из Подгорице, имају дјецу Јулију, Невену, Тијану и Душана, живе у 
Подгорици). Данило у другом браку са Маром Делић нема дјеце.

8. Добрило Милутииов Мујов, рођен у Зминици, завршио Вишу педагошку 
школу, ради као наставник у Котору. Из брака са Љиљаном Павловић има 
дјецу: Милутина, Ружицу (рођена 1978. године, удата за Оџу из Грбља, има 
сина и двије кћери) и Милицу (рођена 1993. године у Котору, гдје je заврши- 
ла основну и средњу школу. Дипломирала je на Филозофском факултету у 
Подгорици, налази се на стручном усавршавању у Кини).

9. Мирко Сретов, рођен 02. марта 1970. у Београду.
Послије завршене средње архитектонске школе, упи- 
сује Факултет драмских умјетности, одсјек за ТВ и 
филмску монтажу гдје je дипломирао и стекао звање 
мастера (no старом систему магистратура) 2000. го- 
дине. Од 2005. године живи у иностранству (Холан- 
дија na Либан), где ради за Уједињне нације. У ино- 
старнству такође завршава ЕАВЕ, престижу школу 
за филмске продуценте. Оснива компанију за филм- 
ску продукцију „ВаВооп Production” и сада се бави 
продукцијом играних филмова и ТВ серија. Од 2005. 
године je ожењен Олгом Кавран из Београда, прав- 
ницом и експертом Уједињених нација за односе са 
јавношћу.

10. Владимир Предрагов, рођен 20. 11. 1974. у Бео- 
граду Завршио je Правни Факултет Универзитета у 
Београду - смјер међународно право. Ради као прав- 
ни савјетник у компанији Нестле. У браку са Нииом 
Бојовић, има дјецу: Михајла и Нађу (рођена 19. 11.
2009. године у Београду).
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11. Миливоје - Мића Перишин, рођен у Пљевљима
1973. године Живи и ради у Подгорици као аутопре- 
возник.

12. Бојан Перишин, рођен je у Подгорици 1975. го- 
дине. Завршио je ауто - саобраћајну војну школу у 
Краљеву. Из брака са Зорицом Сомборски из Новог 
Сада има ћерке Мину и Јелену. Живи и ради у Под- 
горици као ауто превозник.

13. Велимир Алексин - Лаков, рођен je у Зминици
1974. године. Завршио je средњу електро - техничку 
школу у Подгорици. Из брака са Светланом Ронче- 
вић има дјецу Анђелу (рођена 1997. године), Луку и 
Алексу. Живи на Жабљаку и ради у „Телекому“.

14. Владан Алексин - Лаков, рођен у Зминици 1977. 
године. Завршио je Средњу машинску техничку тттко- 
лу у Подгорици. Запослен je у ЗИКС - у, у Спужу. Из 
брака са Јадранком Шаровић има дјецу Кристину 
(рођена 27. 10. 1997. године) и Ивана. Иван успјеш- 
но игра у кадетима фудбалског клуба „Будућност“из 
Подгорице и за кадетску репрезентацију Црне Горе. 
Владан са породицом живи у Подгорици.
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15. Александар Вукојичин, рођен у Сплиту 1973. го- 
дине, машинаки техничар. Власник je аутосервиса и 
колекционар старих аутомобила. Бави се рестаура- 
цијом старих аутомобила. Живи и ради у Подгори- 
ци. Из брака са Цвијетом Вуковић из Пиве има дјецу: 
Мијата и близнакиње Ирину и Иву.

16. Богдан Бранков, рођен у Пули 1972. године. Зав- 
ршио je Средњу машинску школу у Пули. У браку са 
Тамаром Вешић из Пуле има ћерку Јелену. Вогдан са 
породицом живи у Пули.

17. Зоран Бранислављев рођен у Мостару 1965. го- 
дине. Ожењен je има двије ћерке. Живи у Норвешкој.

18. Горан Бранисављев, рођен у Мостару 1968. го- 
дине. Ожењен je има ћерку и сина. Живи у Мостару.

19. Радован Ђорђијев, рођен у Зминици 1967. го- 
дине. Запослен je као возач кола хитне помоћи у 
Жабљаку. У браку са Ранком Кнежевић из Шарана- 
ца имају дјецу Ивану (рођена 2008. године), Нину 
(рођена 2008. године у Жабљаку), Ању (рођену 2010. 
године) и Игора

20. Радојица Ђорђијев, рођен 1969. године у Змини- 
ци. Завршио je Школу за нарне котлове. Ради у „Зеле- 
нилу“, у Подгорици. У браку са Данијелом Брајовић 
из Подгорице имају дјецу Ивану (рођена 2008. годи- 
не) и Ивана.
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21. Мићо Радов, рођен у Зминици 1965. године. За- 
послен као возач аутобуса у Котору. У браку са Да- 
нијелом Лазовић из Котора имају дјецу Бранимира, 
Марију (рођена 1994. године, удата за Булајића, има 
сина Саву, живе у Тивту).

22. Миодраг Радов, рођен у Зминици, радник, живи 
и ради у Котору.

23. Иван Стеванов, рођен у Шапцу 17. 7. 1959 године. Завршио je грађевин- 
ски факултет у Београду и ради у струци. Ожењен je Миленом Драгојловић 
из Београда, архитектом. Имају два сина Михајла и Данила. Иван са поро- 
дицом живи у Београду.

24. Саша Перков, рођен у Земуну, студент, живи са 
родитељима у Земуну.

25. Раде Павлов, рођен у Слатини, живио у Слатини. Има двије кћери. Умро 
и сахрањен у Слатини 1995. године.

26. Радоман Павлов, рођен у Слатини, живи у Слатини.

27. Горан Томислављев, рођен у Бијелом Пољу, живи са мајком у Његњеву.
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28. Славко Слободанов, рођен у Жабљаку 1969. 
године. Завршио je средњу машинску школу. Ради 
у Комбинату алуминијума. У браку са Викторијом 
Микић, из Подгорице, има дјецу Јована, Матију и 
Василија. Живи у Подгорици.

29. Ранко Велишин, рођен у Зминици 1966. године. 
У браку са Милодарком Стевовић из Борја имају дје- 
цу: Александра и Анђелу (рођена 2002. године, уче- 
ница). Ранко живи и ради у Жабљаку.

30. Борко Велишин, рођен 1978. године у Зминици. 
Ожењен je Јеленом Терзић из Жабљака. Имају дјецу 
Балшу и Јакшу. Борко са породицом живи и ради на 
Жабљаку.

31. Милован Милорадов, рођен 1972. године у Зминици. Ради на пилани у 
Његовуђи. Живи у Зминици.

32. Милош Милорадов, рођен 1972. године у Зми- 
ници. Радио и живио дуже вријеме у Београду. Из 
брака са Жељком Панајотовић из Пирота има дјецу:
Николу, Павла и Луку. Милош je умро 2010. године и 
сахрањен на гробљу Орловача у Београду.
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33. Веселин Милорадов, рођен у Зминици 1975. године. Запослен je на пи- 
лани у Његовуђи. У браку са Јеленом Попадић из Пасјег Нугла имају сина 
Бориса. Живи у Зминици.

34. Милутин Момчилов, рођен 1951. године у Крагујевцу.. Основну школу 
завршио у Чачку (ОШ „Вук Караџић“), a гимназију у Београду (14. боградска 
гимназија). Kao службеник радио у Београду до пензионисања. Из брака са 
Милком Урошевић, дипломираним инжењером технологије из Чачка, има 
дјецу Јелену (рођена 1985. године, мастер геод. инж, запослена у Републич- 
ком геодетском заводу) и Уроша. Живи у Београду, стан Симе Игуманова
18, телефон +381 641 394 744, мејл адреса milutinbo951@gmail.com

35. Желимир - Жел»ко Радивојев, рођен 6.9.1969. го- 
дине Београду. Основну школу, гимназију и Меди- 
цински факултет завршио у Београду. Специјали- 
зацију из опште хирургије и субспецијализацију из 
кардиохирургије завршио у Београду. Пошто je у 
току специјализације запажен као изванредно обда- 
рен за одговорни позив кардиохирурга, примљен je 
на Кардиохируршку клинику „Др Драгиша Мишо- 
вић“ у Београду. Запослен на Институту за кардио- 
васкуларне болести „Дедиње“ у Београду. Докторант 
медицинског факултета у Београду. Усавршавао се у 
бројним Европским центрима и Америци. Жељко je 
први кардиохирург из братства Бојовића. Из брака са Иваном Јовановић, 
дипломираним правником из Београда има дјецу Анђелију (рођена 22.
01. 2003. године у Београду. Завршила основну школу и освајач je бројних 
награда из биологије, књижевности и прве помоћи. Тренутно je 2. година 
Tpebe Београдске Гимназије, природно-математички смјер) и Вука.

36. Душко Милисављев, рођен 3. 3. 1965. године у 
Плужинама. Основну школу „Ђуро Салај“ завршио 
je у Сарајеву, a Средњу геодетску школу у Београду.
Шумарски факултет, водопривреда ерозивних под- 
ручја завршио je у Београду и стакао звање дипло- 
мираног инжењера шумарства. Запослен je у „Теле- 
кому“ Србије, као стручни сарадник за одржавање 
непокретности. Из брака са Наташом Марјановић, 
економским техничаром из Београда, има дјецу:
Машу (рођена 25. 11. 2003. године, ученица основне 
школе) и Петра. Живи у Београду, улица Шуматовач- 
ка 31; телефон бр +381 64 614 1166; мејл адреса duskobo@telekom.rs
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37. Мирослав - Миро Димитријев, рођен у Пљевљи- 
ма 1954. године. Основну школу и гимназију заршио 
у Пљевљима, a Саобраћајни факултет у Београду.
Радио на руководећим пословима у „Аутопревозу"
Лозница, „Таратранс“ Бајина Башта, „Ударник“ Зе- 
мун, „25 мај“ Нови Сад. Боравио je три године на 
инвестиционим радовима у Африци (Алжир). Kao 
сувласник, основао je 1989. године приватну фирму 
„Пиониршпед“ која и данас ради веома успјешно на 
домаћем и иностраном тржишту. Фирма запошља- 
ва 35 радника, a Мирослав je директор. Из брака са 
Светланом Јоцковић, дипломираним фармацеутом из Новог Сада има дјецу 
Ивана и Младена.

38. Миладин Микица Димитријев, рођен у Пље- 
вљима 1965. године. Био je дијете изванредне инте- 
лигенције. Научио je да чита и пише у узрасту од три 
године и о њему као вундеркинду писале су многе 
новине. Основну школу и гимназију завршио je у 
Пљевљима, a Саобраћајни факултет у Београду. По 
дипломирању радио у АД „Пиониршпед“у Новом 
Саду. Погинуо у саобраћајној несрећи код Новог 
Сада 1995. године. Из брака са Бранком Арсенијевић 
из Новог Сада, има кћер Ану. Послије губитка и дру- 
гог родитеља, бригу о малој Ани je преузео њен стриц

39.М илошБожидаров,рођен 7 .10 .1969.годинеуБе- 
ранама. Основну школу, гимназију и Економски 
факултет завршио у Подгорици. Завршио je Еко- 
номску школу дипломатије на GraduateInstitute of 
International у Женеви. Магистар економских наука, 
смјер јавне финансије. Магистрант економске ди- 
пломатије у Београду. Прво запослење у „Машино- 
промету“ у Подгорици. Налазио се на одговорним 
функцијама у Влади СРЈ: помоћник министра у Са- 
везном министарству унутрашње трговине од 1999. 
до 2001. и помоћник министра у Савезном мини- 
старству привреде у Београду (2001 - 2003.). Од 2003 до 2005. савјетник у 
Бироу PC у Београду, a од 2005. године je финансијски директор Агенције за 
лиценцирање стечајних управника Републике Србије у Београду. Учесник 
je више сесија Економске комисије за Европу при УН у Женеви. Учесник 
великог броја студијских семинара (Швајцарска, Енглеска, Холандија, Ру- 
сија, Француска, Чешка, Аустрија). Посједује лиценцу за стечајног управни-

127



БОЈОВИЋИ

ка и члан je Удружења медијатора Србије. Аутор je више радова у стручним 
публикацијама („Економист“, ,,Привредник“)- Припадник 63. специјалне 
падобранске бригаде. Имао je 300 падобранских скокова. Ратни ветеран са 
славонског и косовског ратишта. Ожењен са Мајом Станковић из Подго- 
рице, која je завршила студије економије на Оксфорду, у Енглеској. Имају 
ћерку Симону рођену 21.1. 2009. године у Београду. Раде и живе у Београду, 
улица Дубљанска бр. 6, телефони +381 11 2438444, +381 64 640 7714; Мејл 
адреса milos.bojovic@alsu.gov.rs

40. Иван Вожидаров, рођен 4. 9. 1978. године у Под- 
горици. Основну школу, гимназију и Правни факул- 
тет завршио у Подгорици. Послије одслужења војног 
рока и обављеног приправничког стажа, запошљава 
се у „Телекому“ Црне Горе. Веома брзо се афирмише 
у извршавању повјеренихпослова. Добитник je двије 
престижне награде: Прве награде „Тоисћ Tomorrow 
Winners“ Circle програма 2009. године и награде Best 
International Sales Agent за 2010. годину. Године 2018. 
напушта Телеком и оснива приватну фирму у Под- 
горици. У браку са Бојаном, рођеном Мићовић, бан- 
карском службеницом, има дјецу Стефана, Љубицу (рођена 2012. године у 
Подгорици) и Софију (рођена 2013. године у Подгорици). Иван са породи- 
цом живи у Подгорици, Влада Ћетковића 45. Телефон +382 67 440 111. мејл 
адреса www.bojovic@me.com

41. Милан Милошев, рођен 30.10. 1984. године у Ви- 
шеграду. Основну и средњу школу завршио у Ви- 
шеграду. Филозофски факултет, смјер психологије, 
завршио je у Источном Сарајеву. Запослен као Веб 
и графички дизајнер, Смарткиоск, Канада/У. A. Е. 
Живи у Београду, улица Павла Вујовића 15/6, кућ- 
ни телефон +381 112380705, мобилни телефон +381 
65 4546020; Мејл адреса milan.bojovic84@gmail.com. 
Адреса фејсбук стране milan.bojovic.393

42. Данило Војинов, рођен 1985. године у у Новом 
Саду. Основну школу („Прва војвођанска бригада“) 
и средњу школу (гимназија „Јован Јовановић Змај“) 
завршио у Новом Саду. Факултет техничких наука 
-Инжењерски менаџмент, Факултет техничких нау- 
ка -Информативни системе завршио у Новом Саду. 
Стекао звање мастер. инжењер менаџмента. Мастер 
инжењер информационих технологија. ИТ. Живи у
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Новом Саду, улица Стојана Новаковића 4, кућни телефон 021 6300532, мо- 
билни телефон 065 2300432, мејл адреса danilo.bojovicO@gmail.com, адреса 
фејсбук стране danilo bojovic 43.

43. Никола Војинов, рођен 1991. године у Новом 
Саду. Основну школу („Прва војвођанска бригада“) 
и Средњу школу („Светозар Милетић“) завршио je у 
Новом Саду. Завршио Високу школу струковних сту- 
дија и стекао звање економисте у Новом Саду. Сада 
ради као Менаџер у Ресторану Play. Активно се бави 
фудбалом. Kao омладинац освојио јуниорску титулу 
Србије са фудбалским клубом „Нови Сад“. Касније 
играо у првом тиму ФК „Нови Сад“. Наступао још и 
за ФК „Ириг“ и као студент за ФК „Индекс“. Живи у 
Новом Саду, улица Стојана Новаковића 4; мобилии 
телефон 064 93 29492, Мејл адреса gujgas@yaboo.com Адреса фејсбук стране
- nikola bojovic.

44. Бранко Блажов, рођен 15. 8. 1994. године. Завр- 
шио je Средњу стручну школу, смјер заваривач. Није 
запослен, ради хонорарно на шумским радовима.
Уписао ванредно медицинску школу, сада je друга 
година.

IX КОЉЕНО

1. Војислав Небојшин, рођен у 1982. у Сарајеву. По- 
што су му се родитељи доселили у САД 1986. године, 
послије средње школе завршио je други степен (Био- 
логија и Економија) на Boston College у Бостону др- 
жава Massachusetts. Радио je Kpahe вријеме у Босто- 
ну, a потом у Чикагу као General Manager. Ожењен са 
Невеном CmjenoBiih из Жабљака.

2. Веселин Данилов, рођен 15. 06. 1970. године на Жабљаку, живи и ради 
у Финспанг, Шведска. Завршио Гимназију „Слободан ШкеровЈЉ“ и добит-
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ник je признања „Луча“. Дипломирао на Електротех- 
ничком факултету, одсјек електроника, у Подгорици.
Прво запослење му je у РТЦГ на позицији сервис ин- 
жењера, од марта до маја 1997 године, јун - јул 1997. 
запослен je као софтвер инжењер у „Телекому“ Црне 
Горе, a у компанији „Рго Monte“ на позицији ин- 
жењера, ради у периоду од августа 1997 до јула 2000 
године, након чега се са породицом сели у Шведску.
У „Eriksonu“ ради на позицији систем инжењера до 
јула 2006 када прелази у компанију ,,Simens“ на по- 
зицију пројект менаџера. Од октобра 2017. до да- 
нас, ради у области производње оружја у Combitex Sverige, Шведска. Течно 
говори српски, руски, шведски и енглески језик. Супруга Биљана Кољен- 
шић Бојовић такође je дипломирани електроинжењер и ради у „Сименсу“ 
у Шведској. Имају двије кћерке. Милена Бојовић има 19 година и студент je 
четврте године медицине, рођена 23. 03. 1998 у Подгорици. Софија Бојовић 
има 13 година и иде у други разред средње школе, рођена 29. 07. 2004 у Фин- 
спанг, Шведска.

3. Јевто Ж иворадов, рођен 1985. године у Пљевљи- 
ма. Послије основне школе и гимназије, завршио je 
Ваздухопловно војнотехничку академију у Београду.
Запослен je код Војске Црне Еоре. Ради и живи у Под- 
горици. Телефон +38267 282283.

4. Александар Ж иворадов, рођен на Жабљаку 1987. 
године. Послије основне школе и гимназије завршио 
je Природноматематички факултет, одсјек математи- 
ка, Ц смјер. Ради као програмер у I IJU) банци. Живи 
у Подгорици, телефони +382 67 240 024 и +382 68 808 
777.
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5. Марко Мирослављев, рођен 1981. године у Бео- 
граду. Завршио Електротехнички факултет у Бео- 
граду. Ради у фирми Senior Java Back End Developer 
at Aspire Technology Limited. У браку ca Маријом Бо- 
жић из Београда, рођеном 1984. године. Марко живи 
у Београду, Булевар револуције 292, контакт телефон 
+381 63 845 3284, мејл адреса mrbojovic@gmail.com

6. Борислав Мирослављев, рођен 2017. године у Бе- 
ограду. Ha слици ca сестром Милом.

7. Милутин Добрилов, рођен 13.4.1982. године, поморац, живи и ради у Ко- 
тору. У браку ca Мартином има дјецу Милицу (рођена у Котору, завршила 
Факултет романске групе језика, сада на стручном усавршавању у Кини) и 
Луку.

8. Данило Зоранов, рођен 7. 5. 1995, студент живи у Подгорици.

9. Михаило Владимиров, рођен 21. 11. 2005. године у Београду. Живи код 
родитеља.

10. Марко Велизаров, рођен 1986. године у Фочи.
Послије основне школе и гимназије, завршио Елек- 
тротехнички факултет у Подгорици. Ради као про- 
грамер у Заводу за уџбенике и наставна средства 
Републике Српске - Источно Сарајево. Ожењен ca 
Иваном Матовић из Фоче.
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11. Петар Велизаров (+), рођен 1990. године у Фочи. 
Умро 1994. године у Фочи.

12. Лука Велимиров, рођен 30. 7. 2000. године у Подгорици. Живи код ро- 
дитеља.

13. Алекса Велимиров, рођен 18. 11. 2006. године у Подгорици. Живи код 
родитеља.

14. Иван Владанов, рођен 20. 2. 2001. године. Живи код родитеља.

15. Мијат Александров, рођен 2. 1. 2003. у Подгорици. Живи код родитеља.

16. Игор Радованов, рођен у Жабљаку 2014. године.
Живи у Жабљаку.

17. Иван Радоичин, рођен 2011 године у Подгорици. 
Живи у Подгорици.
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18. Вранимир Мићов, рођен 1991. године у Кото- 
ру. У браку са Сузаном Шајковић, од Велике Плане, 
имају дјецу Рада и Огњена.

19. Јован Славков, рођен 2009. године у Подгорици, 
ђак.

20. Матија Славков, рођен 2012. године у Подгори- 
ци, ђак.

21. Василије Славков, рођен 2014. године у Подго- 
рици.
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22. Александар Ранков, рођен 2000. године у Жабљаку, ученик средње школе.

23. Балша Борков, рођен 2012. године у Жабљаку.

24. Јакш а Борков, рођен 2015. године на Жабљаку.

25. Никола Милошев, рођен 1998. године у Београ- 
ду. Студент je Машинског факултета у Београду.

26. Павле Милошев, рођен 2000. године у Београду, 
ученик Средње геодетске школе у Београду.

27. Лука Милошев, рођен 2010. године у Београду, 
ученик.
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28. Борис Веселинов, рођен 2012. године у Жабљаку.

29. Михаило Иванов, рођен 1992. године у Београду. 
Завршио средњу школу. Живи у Београду

30. Данило Иванов, рођен 1993. године у Београду. 
Завршио архитектуру. Живи и ради у Београду.

31. Урош Милутинов, рођен 30. 1. 1981. године у Бе- 
ограду. Основну школу („Свети Сава“) и гимназију 
(„14. београдска гимназија“) завршио у Београду. 
Завршио je Високу школу електротехнике и рачунар- 
ства у Београду и стекао звање дипл. инг. нових ра- 
чунарских технологија. Ради као инж. хардвера, пцб 
дизајнер у „Микротехници“ Београд. Из брака са 
Миленом Милијић, магистром фармације из Зајеча- 
ра, има дјецу Андреа (рођена 19. 12. 2010.) и Марију 
(рођена 25. 8. 2015). Живи у Београду, улица Јурија 
Гагарина 269/28, мобилни телефон +381 64 1626968, 
мејл адреса bojovicu@gmail.com

32. Вук Жељков, рођен 25. 03. 2005. године у Бео- 
граду. Ученик Основне школе „Јанко ВеселиновићЛ 
Активно тренира кошаркуу КК „Флеш“, учесник je 
више турнира у кошарци, скијању и сноубордовању.

33. Петар Душков, рођен 3. 1. 2006. године, ученик 
основне школе.
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34. Иван Мирослављев, рођен 27. 6. 1983. године у 
Лозници. Основну школу („Милош Црњански") и 
средњу економску школу („Светозар Милетић“ зав- 
ршио je у Новом Саду. Факултет за предузетни ме- 
наџмент, смјер управљање предузећима, завршио je 
у Новом Саду. Стекао звање инжењер нредузетног 
менаџмента. Менаџер je логистике у домаћем и међу- 
народном транспорту у Славијакоп, Нови Сад. У 
браку ca Бојаном Стјепановић, професором српског 
језика и књижевности има дјецу Нину (рођена 5. 1.
2012. године у Новом Саду и Данила. Живи у Новом
Саду, улица Бате Бркића 8, број мобилног телефона +381 628039678; мејл 
адреса ivanbojovic83@gmail.com.

35. Младен Мирослављев, рођен 24. 10. 1984. годи- 
не у Лозници. Основну школу („Милош Црњански“) 
и средњу економску школу („Светозар Милетић“) 
завршио je у Новом Саду. Има звање трговачки тех- 
ничар. Живи у Новом Саду, улица 'Јјорђа Никшића 
Јохана 28, телефон +381 631 050932; мејл адреса 
bojovicmladen84@gmail.com.

36. Стефан Иванов, рођен 27. 12. 2007. године у Под- 
горици, ученик ОШ „Радојица Перовић“ у Подгори- 
ци.
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X КОЉЕНО

1. Раде Бранимиров рођен 2014. године у Котору.

2. Огњен Бранимиров, рођен 2016. године у Котору.

3. Данило Ивана Мирослављева, рођен 15. 3. 2015. 
године у Новом Саду.

4. Лука Милутинов, рођен 2011. године у Котору.
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Предачка линија од родоначелника до данас: 
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б.
ПОТОМЦИ МИЛУТИНОВОГ СИНА МАТИЈЕ

III КОЉЕНО

1. Матија Милутинов, рођен у Зминици, земљорадник, умро и сахрањен у 
Зминици. Из брака са Петраном Ушћумлић из Пиве имао дјецу:

1. Обрена - Шора,
2. Недељка - Неша,
3. Јакова - Јају,
4. Мијаила,
5. Баја - Ђура,
6. Ђурђу (рођена у Зминици, домаћица, удата за Томића, нема података о 

дјеци),
7. Стоју (рођена у Зминици, домаћица, удата за Гаговића из Пиве (нема 

података о дјеци) и
8. Зору (рођена у Зминици, домаћица, удата за Стрелицу (нема података 

о дјеци).

IV КОЉЕНО

1. Обрен - Шоро Матијев, рођенуЗминици, земљорадник,умрои сахрањен 
у Зминици. Имао je дјецу: Илију, Петра, кћер (рођена у Зминици, удата за 
Жижића у Ускоке, нема података о дјеци) и ћерку (удата за Перуничића у 
Маоче, нема података о дјеци).

2. Неђељко Матијев, рођен у Зминици 1839. године. Земљорадник. Умро 
je и сахрањен у Зминици. Био je мећу најугледнијим Шаранцима и један 
од племенских првака. Сенат црногорски ra je  1869. год. изабрао за једног 
од судија Шаранске капетаније. У договору са црногорским књазом Нико- 
лом 1875. год. заједно са војводом Трипком Џаковићем и групом племен- 
ских првака, био je представник Шаранаца код турске управе у меџлису у 
Пљевљима. За Неђељка и његову браћу, синове Матијине, везан je и један 
хумани гест из времена чувене битке на Руданцима 1862. године. Након 
битке, поред Зминичког језера, браћа Матијевићи су пронашли рањеног и 
исцрпљеног Турчина. Однијели су га кући и његовали га дуже вријеме, све 
док се није опоравио. Том приликом браћа Матијевићи су се супроставили 
дијелу племеника који су, сазнавши за Турчина, сматрали да га треба убити 
a не лијечити. Опорављеног Турчина су касније предали турској граничној 
стражи. Турчин се презивао Ризамуловић, био je родом из Пљеваља и за- 
нимљиво je да се побратимио са Матијевићима, при чему се то пријатељ-
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ство одржавало деценијама. Неђељко je био ожењен ca Љубицом, родом од 
Лопушина из Ускока. Имали су синове Радивоја (био je испросио ђевојку 
у Караџића из Петњице али je изненада умро), Крста, Радована (умрли су 
као дјеца), Лазара и кћери Јовану (удата за Рама Томића у Тимару, имала je 4 
сина и кћерку), Стану (удата за Риста Пејовића у Поља колашинска), Цвије- 
ту (удата за Мирка Шљиванчанина, имала сина Милована) и Госпаву (није 
се удавала).
3. Јаков - Jaja Матијев, рођен у Зминици, земљорадник, умро и сахрањен у 
Зминици. Имао je дјецу: Милију, Симеуна, Василија, Милосава, Јелицу (није 
се удавала, умрла и сахрањена у Зминици) и Анђу (рођена у Зминици, до- 
маћица, удата за Минића у Косаници. Нема података о дјеци).
4. Михаило Матијев, рођен у Зминици, земљорадник, умро и сахрањен у 
Зминици. Из брака ca Златаном имао je дјецу: Јована и Матија - Мата, не зна 
се да ли je имао женске дјеце.
5. Бајо - Ђуро Матијев, рођен у Зминици, одселио се ca четири сина за Сије- 
ринску Бању и даље им се губи траг.

V КОЉЕНО

1. Илија Обренов - Шоров, рођен у Зминици, земљорадник, умро и сах- 
рањен у Зминици. Из брака ca Иконијом Церовић из Тушине имао je дјецу: 
Бошка, Павла, Божану (удата за Милутина Томића у Буковицу. Има дјецу: 
Божидара - Тодора, кога су убили партизани 1941. године у Буковици, Гаја, 
и кћер Марију), Даринку (рођена у Зминици, удата за Франца Дивокија из 
Чехословачке, имала сина Милорада). Франц се заљубио у Даринку, као ау- 
строугарски официр на Жабљаку, за вријеме Првог свјетског рата. Ступио 
je у везу ca комитом Бошком Бојовићем, Даринкиним братом. Послије Пр- 
вог свјетског рата дошао je као официр војске Чехословачке Републике и 
оженио се Даринком. Дивоки je послије Другог свјетског рата постао гене- 
рал чехословачке војске и пребјегао je у Енглеску. Даринка je ca Дивокијем 
имала сина Милорада, који je послије окупације Чехословачке 1939. године 
од стране Хитлера, пребјегао у Југославију. Када je капитулирала бивша Ју- 
гославија, хтио je да пребјегне у Турску, да га Њемци не би ухватили, пошто 
су га сматрали њемачким подаником и бјегунцем. Међутим, ухватили су га 
у Скопљу и стријељали. Косу (рођена у Зминици, домаћица, удата за Лале- 
вића, Васојевића. Имала je сина Војислава, љекара, кога су Њемци стријеља- 
ли у Београду 1942. године.).

2. Петар Обренов - Шоров (+), рођен у Зминици, земљорадник, није се же- 
нио и нема потомака. Умро и сахрањен у Зминици.
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3. Лазар Недељков - Нешов, рођен je у Змини- 
ци 1876. године. Земљорадник. Умро je 1954. год. и 
сахрањен je у Зминици. Остао je упамћен као прин- 
ципијелан, истрајан и поштен племеник и домаћин.
Kao војник црногорске краљевске војске био je учес- 
ник балканских ратова и Првог свјетског рата. T o 

k o m  аустријске окупације Црне Горе био je један од 
најповјерљивијих јатака међу шаранским комитама.
У периоду Краљевине СХС био je присталица Ко- 
мунистичке партије Југославије. За вријеме Другог 
свјетског рата ставио се на страну партизанског ос- 
лободилачког и антифашистичког покрета и био je један од његових пред- 
ставника приликом формирања цивилних органа власти на подручју Ша- 
ранаца. Лазар je био ожењен са Анђелијом, родом од Томића из Тимара у 
Ускоцима. Анђелија je била кћерка Мида Томића, ускочког јунака који je по- 
гинуо на Мојковцу 1916. године. Лазар и Анђелија су 1935. године подигли 
породичну камену кућу која je и данас мјесто окупљања њихових потомака. 
Имали су једанаесторо дјеце од којих je шесторо помрло у раном дјетињству 
(син Радивоје и кћери Маргита, Марија, Војка, Ковијана и једна кћерка којој 
име није упамћено). Дјеца Лазарева и Анђелијина су: Неђељко, Вељко, Све- 
тозар, Загорка (удала се за Вукоту Зорића из Варина код Косанице са којим 
je имала дјецу: Слободана, Момчила, Блажу, Досту, Стојку и Косу, умрла je 
и сахрањена у Варинама) и Миленка (удала се за Зарију Минића из Кошара 
код Косанице са којим има дјецу: Сава, Раца, Наду, Кату, Мару и Рајку, живи 
у Пљевљима). Анђелија Лазарева je умрла 1988. год. у 110 години и сахрање- 
на je у Зминици као најстарија Црногорка у то вријеме.

4. Радивоје Недељков - Нешов (+), рођен у Зминици, земљорадник, није се 
женио и нема потомства. Умро и сахрањен у Зминици.

5. Крсто Недељков - Нешов (+), рођен у Зминици, земљорадник, није се 
женио и нема потомства. Умро и сахрањен у Зминици.

6. Милија Јаковљев - Јајин, рођен у Зминици, земљорадник, умро и сахра- 
њен у Зминици. Из брака са Станицом Ровчанин из Мораче имао je дјецу: 
Секула, Јакова - Раша, Гаврила - Гаја, Тонку (рођена у Зминици, домаћица, 
удата за Грбовића у Језера, имала кћер Милијану), Видосаву (рођена у Зми- 
ници, удата за Милована Јакића из Превиша, доцније преселио у Потпеће, 
код Пљеваља, има дјецу: Миодрага - Мила, грађевинског техничара који je 
умро и сахрањен у Потпећу, и три кћери. Умрла и сахрањена у Потпећу - 
Оџаку.) и Софију (удата за Жижића у Пренћане, имала пет синова).

7. Симеун Јаковљев Јајин, рођен у Зминици, земљорадник, био je на радо- 
вима у Грчкој и Туској. Умро je и сахрањен у Зминици. Из брака са Косом
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Церовић из Тушине имао je дјецу: Радомана, Љуба, Гојка и Кату (рођена у 
Зминици, домаћица, удата за Драгишу Вуковића из Пренћана. Имала je дје- 
цу Луку, Добрилу и Шулу, светроје факултетски образовани).

8. Василије Јаковљев - Јајин (+), рођен у Зминици, земљорадник, није се 
женио, нема потомства, умро и сахрањен у Зминици.

9. Милосав Јаковљев - Јајин (+), рођен у Зминици, земљорадник, није се 
женио и нема потомства. Умро и сахрањен у Зминици.

10. Јован Михаилов, рођен у Зминици, земљорадник, послије Првог свјет- 
ског рата преселио се са братом Матијем - Матом у Пријесначе код Брода- 
рева. Умро je и сахрањен у Пријесначама. Из брака са Станушом Томић из 
Тимара имао je дјецу: Миљана, Мића, Михаила, Душана, и Сава. Не зна се 
да ли je имао женске дјеце.

11. Матија - Мато Михаилов, рођен у Зминици, земљорадник, преселио 
се прије Првог свјетског рата, заједно са братом Јованом, у Пријесначе код 
Бродарева. Умро je и сахрањену Пријесначама. Из брака са Саветом Раонић, 
домаћицом из Врела имао je дјецу: Владимира - Муја, Војина, Милоша и 
Станицу (рођена у Зминици, домаћица, удата за Сава Касалицу у Пријесна-

VI КОЉЕНО

1. Бошко Илијин, рођен у Зминици 1888. годи- 
не. Године 1904. отишао je у Америку, гдје je остао 
до 1912. године. Највише je боравио у Вермонту и 
Монтани. Вратио се да као добровољац, учествовао 
у опсади Скадра и Мојковачкој бици, да би послије 
бјекства и капитулације краља Николе, међу први- 
ма отишао у комите. Имао je своју групу комита и 
био je један од водећих комитских вођа и четовођа.
Борио се против аустроугарске војске и жандарме- 
рије. О Бошковом понашању за вријеме комитовања, 
књижевник М. Лалић у роману „Гледајући дол>е на 
друмове“ питтте: „Бошко Бојовић, no своме понашању, држању и говору, као 
комита више je личио да je студирао музику, него да je обарао јеле no Ка- 
нади“(Лалић je скупљао грађу о комитама од људи no сјећању, не увијек из 
прве руке, највише од Вуксана Минића, има и тачног и нетачног као увијек 
кад се говорно преноси. Бошко није имао много времена за рушење јела, a 
није ни био у Канади, него се највише бавио коцком коју je послије једног 
трагичног инцидента и суђења заувијек оставио). У Никшићу raje 1918. го- 
дине, послије ослобођења града, произвео у војводу проф. Јован Радовић.
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Причало се како je разоружао цио аустроугарски гарнизон и тако спријечио 
крвопролиће пред крај ратних дејстава (У књизи о Јакшићима, 'lj. Остојић 
прецизно преноси како je Бошко с Јеленом и четом уз помоћ околног ста- 
новништва разбио одред од преко 100 аустроугарских шуцкора који су 
били опколили групу комита у Међужваље код Жабљака. Књига Ђорђија 
Остојића више и тачније говори о Бошку и нарочито о Јелени од других ау- 
тора). Послије краја Првог свјетског рата био je краће вријеме начелник сре- 
за у Бољанићима и Шавнику, na je затим пензионисан и живио у Пљевљима. 
До Другог свјетског рата био je предсједник удружења четника у Пљевљима.

У току Другог свјетског рата, вјеран краљу и отаџбини, чувао je своје 
Шаранце од страдања које носе братоубилачки ратови Међу бројним 
примјерима његовог одважног и храброг држања je и поступак када je спа- 
сио познатог комунисту Живана Кнежевића. Ha Велики петак1943. године, 
Бошка je позвао на Жабљак Пеко Дапчевић и понудио му да буде предсједник 
среза, што je Бошко одбио (убили су му сестру Божану Томић и побратима 
Момчила Ћоровића) чиме je задобио смртну казну од стране комуниста. У 
одступању ca синовима умро je и сахрањен у селу Околишту код Фоче, ок- 
тобра 1944. године. Из првог брака ca Јеленом Шаулић, сестром Новице Ша 
улића, учитељицом из Жабљака, кој a ј е ca Ботпком била у комитама, имао ј е 
сина Илију. Умрла je млада. За Јелену Шаулић, као комиту, Михаило Лалић, 
у напријед наведеном роману каже да je комита Матија Јакић назвао теле- 
фоном генерала Радомира Вешовића када се предао Аустријанцима послије 
подизања устанка у Црној Гори и рекао му: „Генерале, надокнадили смо 
штету, коју си нам нанио твојом предајом Аустријанцима доласком Јелене 
Шаулић у наше редове!“. Јелена je била носилац Карађорђеве звезде ca маче- 
вима. Из другог брака ca Радојком Дамјановић из Пљеваља, Бошко je имао 
дјецу: Петра - Пера, Павла - Мићка, Милицу (завршила Пољопривредни 
факултет у Београду, удата за агронома Шуња Брајовића из Бјелопавлића. 
Живјели су, умрли и сахрањени у Даниловграду, имају сина Јакшу), Виду 
(рођена у Пљевљима, завршила Вишу реалну гиманазију у Пљевљима. Удата 
за Станка Ковачевића, грађевинског техничара из Бјелопавлића, живјели су 
у Подгорици, умрли и сахрањени у Даниловграду. Имају дјецу Миомира - 
Микицу и Жељка).

2. Павле Илијин (+), рођен у Зминици, био je официр бивше црногорске 
војске, погинуо на Брегалници 1913. године у борби ca Бугарима, као ађу- 
тант бригадира Луке Гојнића. Био je спортски развијен и познат у цијелој 
Црној Њри као један од најбољих бацача „камена с рамена“. Добио je био 
прву награду на једном таквом такмичењу на Цетињу. Није жењен и није 
имао потомства. Сахрањен je на гробљу Зејтинлик у Солуну!
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3. Неђељко Лазарев, рођен 1924. године у Зминици.
Почетком Другог свјетског рата, као младић одлази у 
партизане, бори се у саставу Девете црногорске бри- 
гаде. Двапутајерањаван иимао je статус ратног - вој- 
ног инвалида. Након Другог свјетског рата завршава 
Шумарски факултет у Загребу. За вријеме студија, 
крајем априла 1949. године, у вријеме међудржав- 
ног и идеолошког сукоба између Титове Југославије 
и Стаљиновог Совјетског Савеза, политички неду- 
жан и без судске пресуде, ухапшен je и кажњен са 
18 мјесеци затвора. Kao и други затвореници био je 
изложен нехуманом затворском третману приликом истражног притвора 
и дјелимичног издржавања казне на Голом отоку. У затвору je провео мање 
од 6 мјесеци. По изласку из затвора наставио je и успјешно завршио студије 
и стекао звање дипл. инжењера шумарства. Касније, дуже времена je радио 
као инжењер у Србији, гдје се и оженио са Миљом Мачић, службеницом из 
Горњег Милановца. Нијесу имали дјеце. Шездесетих година се враћа у Црну 
Гору гдје успјешно преузима дужност директора дрвно - индустријског ком- 
бината у Његовуђи. Остао je упамћен no својој хуманости и спремности да 
помогне радницима, сиромашнима и мјесном становништву. Био je један од 
најугледнијих и најпоштованијих Бојовића. Након пензионисања, заједно са 
супругом, живио je у Жабљаку. Умро je 1984. год. у 60 години и сахрањен je 
у Зминици.

4. Вељко Лазарев, рођен у Зминици 1926. године.
Цијели живот je провео у Зминици, радећи и раз- 
вијајући породично имање. Био je један од узор- 
нијих пољопривредника и домаћина у Шаранцима 
и истовремено један од најпознатијих дурмиторских 
ловаца. Познат je био no друштвености и спремно- 
сти да помогне рођацима и пријатељима. Оженио 
се са Божаном, родом од Смоловића из Слатине у 
Ускоцима. Имали су дјецу: Радивоја, Лазара, Радо- 
вана, Љубицу (завршила средњу економску школу, 
удала се за Жарка Перуничића из Вруље код Пље- 
ваља, родила je синове Младена и Владана, умрла je 2016. год. и сахрањена 
je у Подгорици), Љепосаву (завршила je средњу трговачку школу, удала се 
за Мишка Терзића из Кордовине код Пљеваља, има дјецу: Тању, Тамару и 
Наду, живи у Подгорици), Љубинку (радила у Титексу у Подгорици, удала 
се за Станка Мараша из Зете, код Подгорице, има синове Дејана и Бојана) 
и Љиљану (завршила средњу грађевинску школу, удала се за Драгана Дели- 
башића из Никшића, има кћерке Јовану и Дарију, живи у Никшићу). Вељко 
je умро 2009. год. у 83 години и сахрањен je у Зминици. Супруга Божана je 
умрла двије године касније.
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5. Светозар Лазарев, рођен 1930. године у Зминици.
Завршио je Правни факултет у Сарајеву 1955. годи- 
не. Двије деценије je провео радећи као правник и 
судија у Босни и Херцеговини. Био je судија општин- 
ског суда у Травнику и судија окружног суда у Добоју.
Припадао je генерацији најцјењенијих и најправич- 
нијих судија у БиХ t o k o m  седамдесетих година про- 
шлог вијека. Касније, радио je као судија општинског 
суда у Прибоју на Лиму и Пљевљима, да би се 1995. 
год. пензионисао као судија Окружног суда у Бије- 
лом Пољу. Носилац je Ордена рада за заслуге због 
вишедеценијског преданог, стручног и поштеног обављања судијске профе- 
сије. Оженио се са Радојком, родом од Гаговића из Пиве. Имају дјецу: Рада 
и Снежану (рођена у Добоју, БиХ, 1970 год., завршила гимназију у Б. Пољу, 
студирала Правни факултет у Београду и Подгорици, живи и ради као прав- 
ница у Подгорици). Са супругом живи као пензионер у Подгорици и тре- 
нутно je један од најстаријих Бојовића.

6. Секуле Милијин (+), рођен у Зминици, земљорадник, настрадао као чо- 
бан јер raje, из нехата, у шали тешко ранио пушком међу очи најамник попа 
Дедеића. Иако са тешким последицама рањавања у дјетињству, учествовао 
je у Балканским и Првом свјетском рату. Са њим je у ратове ишао и отац му 
Милија. Тако су се, игром судбине, срели на Брегалници Секуле Милијин, 
Павле Илијин Бојовић и Милош син Баја - Ђура Матијиног Бојовића, који 
je са родитељима био одселио за Сијеринску бању. Послије Првог свјетског 
рата био je жандарм са службом у Сарајеву. Умро и сахрањен у Сарајеву, није 
се женио и није имао потомства.

7. Јаков - Рашо Милијин, рођен 1896. године у Зми- 
ници, земљорадник. Kao дјечака, прије Првог свјет- 
ског рата, одвео га Богдан Бојовић у Београд и уписао 
код Привредника на школовање. Када je почео Први 
свјетски рат, Јаков je напустио школу. Ha путу кући, 
наиђе на четника Boja Танкосића и овај га прими код 
себе пошто je задовољио услов Танкосића да на сто 
корака држи кутију шибица на глави, a Танкосић да 
je гађа из пушке стојећи. Послије извјесног времена 
проведеног код Танкосића, гдје се истакао храбро- 
шћу и отреситошћу, Рашо се упутио својој родној 
Зминици. Био je учесник битке на Пљевљима 1. децембра 1941. године и 
активни учесник HOP - a. О Рашовим часним, храбрим и људским дјелима, 
како у рату тако и касније и сада у Шаранцима међу братственицима и пле- 
меницима живе приче и сјећања на његов ведри дух и широку душу.

Умро je 1964. године и сахрањен у Зминици, као пензионер. Из брака
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ca Станом Полексић из Боровца (умрла 1955. године) имао je дјецу: Милку 
(рођена у Зминици, домаћица, удата за Милована Шћепановића из Ђурђе- 
вића Таре - имала дјецу: Радована, Петра, Ратка, Војина, Душана, Обрада, 
Станка, Божа, Бошка, Гроздану и Бојану. Умрла 1988. године, сахрањена у 
Ђурђевића Тари), Дуњу (рођена у Зминици, домаћица, удата за Радомана 
Перуничића у Маоче, имала дјецу: Петра, Недељка, Живана, Станка, Мару, 
Олгу, Љепосаву, Милојку и Веру. Умрла 1966. године, сахрањена у Вруљи), 
Паву (рођена у Зминици, удата за Милорада Јањића (имала дјецу: Милова- 
на, Пунишу, Милана, Радојку и Душанку. Умрла 2002. године, сахрањена у 
Грабовици), Митру (рођена у Зминици, домаћица, удата за Милуна Раонића, 
имала сина Буда који je погинуо од грома ca 11 година, и кћер Олгу. Митра 
je умрла 1988. године и сахрањена у Врелима), Пелагију (рођена у Зминици, 
домаћица, удата за Рајка Зуковића из Алуге (има дјецу: Љубишу, Станишу 
и Милована. Живи ca сином Станишом у Београду) и Милицу (рођена у 
Зминици, учесник HOP - a, пензионисана као службеник на Жабљаку гдје je 
и умрла 2003. године). Јаков - Рашо je из другог брака ca Станојком - Ћаном 
Мршовић (рођена 1922. године на Мљетичку, умрла и сахрањена у Зминици 
2002. године), имао синове Баја и Секула. Станојка - Ћана je била активни 
учесник Првог конгреса антифашистичке омладине Црне Горе и Боке у Ко- 
лашину 1943. године. Умрла и сахрањена у Зминици.

8. Гаврило - Гајо Милијин, рођен 1898. године у Зминици, земљорадник, 
умро 1950. године и сахрањен у Зминици. Из првог брака ca Станицом Рон- 
довић из Пренћана, имао je дјецу: Рајка, Милију и Анету (рођена у Змини- 
ци, домаћица, није се удавала). Из другог брака ca Саветом Даниловић из 
Шумановаца имао je дјецу: Даницу (рођена у Зминици, умрла у Сарајеву, 
сахрањенау Зминици), и Добринку (рођена у Зминици, домаћица, живи у 
Сарајеву).

9. Гојко Симеунов, рођен у Зминици, земљорадник, 
ногинуо на Неретви као храбри борац Дурмиторске 
бригаде Николе Бојовића. Из брака ca Станом Гаго- 
вић из Пиве имао je дјецу: Љубицу (рођена у Зми- 
ници, домаћица, удата за официра ЈНА Остојића у 
Палеж. Живјела и умрла у Београду. Има двије кћер- 
ке), Радојку (рођена у Зминици, домаћица, удата за 
Николића у Бјелопавлиће, има три сина и кћерку),
Стојку (рођена у Зминици, домаћица, удата за Зајо- 
вића, код Никшића, има два сина и кћерку), Десу 
(рођена у Зминици, домаћица, удата за Смоловића, 
има сина и шест кћери), Милку (рођена у Зминици, удата за Џаковића има 
сина и двије кћери, живи у Бару) и Марију (рођена у Зминици, домаћица, 
удата у Ненезића, има два сина и једну кћер, живе у Бару).
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10. Радоман Симеунов (+), рођен у Зминици, земљорадник, није се женио, 
нема потомства. Умро и сахрањен у Зминици

11. Љубо Симеунов (+), рођен у Зминици, умро као ђак шестог разреда гим- 
назије, сахрањен у Зминици.

12. Миљан Јованов, рођен у Зминици, био жандарм у бившој Југославији, 
службовао у Пљевљима до пензионисања, a онда се преселио у Глисницу код 
Пљеваља. Био je ожењен Милијаном Вучетић из Глиснице, нема потомства.

13. Мићо Јованов (+), рођен у Зминици, земљорадник, оболио када му je 
било 45 година, смјештен у болницу у Панчеву, тамо je умро и сахрањен. 
Није се женио и нема потомства

14. Михаило Јованов, рођен 29.4.1898. године у Зми- 
ници. Kao дјечака у Београд га je одвео Богдан Бојо- 
вић. Тамо je завршио пољопривредну школу. До пред 
Други свјетски рат службовао je у Бања Луци. Ван- 
редно je предавао у познатој пољопривредној школи 
у Бања Луци, уз редовно запослење у банској упра- 
ви. Бавио се политиком и припадао je Сељачкој ст
- ранци, заједно са краљевим министром др. Бран- 
ком Чубриловићем, Бећиром Голијашевићем, Чедом 
Кокановићем, Стипом Радманом и другим. Био je 
посланик Бановине (Скупштине) и савјетник у Ба- 
новини за пољопривредна питања. Kao пензионер, живио je у селу Маринцу 
код Бања Луке, гдје je умро и сахрањен. Из брака са Ружом Ракић, из угледне 
трговачке - велепосједничке породице, имао je дјецу: Јована - Јоцу и Милену
- Секу (рођена у Бања Луци 5. 12. 1932. године, завршила Факултет историје 
умјетности у Београду. Није се удавала, живи у Бања Луци).

15. Душан Јованов, рођен у Зминици, земљорадник, преселио се послије Првог 
свјетског рата у Пријесначе код Бродарева, умро и сахрањен у Пријесначама. 
Из првог брака са Миленом Шћепановић из Пријеснача имао дјецу: Томислава, 
Милеву (рођена у Пријсначама, домаћица, удата за Рада Терзића у Лековину, 
има сина Жељка), Олгу (рођена у Пријесначама, домаћица, удата за Мата Ба- 
раћа из Лековине, имају синове Ранка и Бранка и ћерке Љиљану, живи у Но- 
вом Саду, и Биљану, живи у Ваљеву). Из другог брака са Милком Бараћ имао je 
дјецу: Драгољуба, Николу, Љуба, Вељка, Новку - Мару (рођена у Пријесначама, 
домаћица, удата за Миша Кубуровића из Пријепоља, има сина Бора и кћерку 
Биљану, удата, има двоје дјеце, живи у Пријепољу), Даринку (рођена у Пријесна- 
чама, домаћица, удата за Адамовића, разведена, има сина Ивана и кћери Биљану 
и Љиљану, живи у Крагујевцу) и Росу (рођена у Пријесначама, домађица, удата у 
Пријепоље за Перовића, има кћерку Марију, удата и живи у Београду).
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16. Саво Јованов, рођен у Зминици, преселио се у Пријесначе са роди- 
тељима и браћом, завршио je пет разреда гимназије. Умро je и сахрањен у 
Пријесначама. Из брака са Љубицом Пејановић из Пријеснача има дјецу: 
Милојицу, Милорада и Десу (рођена у Пријесначама, домаћица, удата негдје 
у Македонији).

17. Војин Матијев - Матов, рођен у Зминици, гим- 
назију завршио у Пријепољу и Пљевљима, студирао 
на Правном факултету у Београду, носилац je парти- 
занске споменице 1941. године. Био je први политич- 
ки комесар Милешевског батаљона „Љубиша Мило- 
радовић“, формираног на Каменој Гори. Послије рата 
радио je на високим функцијама СУП - a Србије до 
пензионисања. Живио je и умро у Београду. Из брака 
са Божом Кнежевић из Новог Пазара има дјецу Ве- 
рицу и Милоша.

18. Владимир - Мујо Матијев Матов, рођену Зминици, земљорадник. По- 
слије Првог свјетског рата, преселио се са родитељима у Пријсначе код Бро- 
дарева, живи као пензионер у Бродареву. Из брака са Ковиљком Чворовић 
из Лековине има дјецу: Божидара, Богдана, Матија, Бошка, Милку (рођена 
у Пријесначама, домаћица, удата за Милка Марковића из Пријесначе, има 
дјецу Горана, Гојка, Драгојлу, Гордану и Мику, живе у Француској).

19. Милош М атијев Матов (+), рођен у Зминици, земљорадник преселио се 
прије Првог свјетског рата у Пријесначе код Бродарева, био учесник HOP - a 
и одборник. Убили га 1948. године одметници код Пријепоља. Сахрањен у 
Пријесначама, није се женио и нема потомака.

VII КОЉЕНО

1. Илија Бошков, рођен 1920. године у Пљевљима, 
завршио Вишу реалну гимназију у Пљевљима, упи- 
сао се на Медицински факултет у Београду, али због 
рата прекинуо студије. Kao апсолвент медицине,
Илија постаје медицинар партизанског санитета на 
Жабљаку (1941), затим бива депортован од стране 
италијанских окупационих снага и проводи око го- 
дину дана у заробљеничком логору. Поново je мо- 
билисан у патизански санитет. Када je његов отац 
Бошко (само због тога што je одбио предлог Пека 
Дапчевића, команданта партизанске Прве армије 
да се политички реактивира и прикључи партизанима) осуђен на смрт и 
када je покушано извршење те на брзину донесене пресуде, Илија се при-
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дружује своме оцу све до Бошкове смрти у Фочи октобра 1944. године. Како 
му није било дозвољено да послије рата заврши студије медицине, уписује 
се на Философски факултет у Београду гдје студира романистику. Послије 
дужег лијечења од туберкулозе плућа, запошљава се у Југословенској ра- 
дио дифузији, гдје касније обавља и неке одговорне функције у одјељењу 
за дописнике из иностранства. Бавио се књижевним, ликовним и уопште 
културним рецензијама. Водио je интервјуе ca великим бројем југословен- 
ских и страних интелектуалаца, књижевника, умјетника и јавних личности, 
које објављује у радиофонским и штампаним медијима Београда, Загреба, 
Љубљане, Сарајева, Титограда и других југословенских културних центара. 
Посебно су му били запажени интервјуи с нобеловцем Ивом Андрићем и 
Јевгенијем Јевтушенком. Објавио je и низ разговора ca најпознатијим фран- 
цуским интелектуалцима, a за боравка у Паризу, успоставља и везе ca неким 
дјеловима југословенске емиграције и задобија подршку од Власте Стоја- 
новића, дугогодишњег главног уредника Југословенске редакције Францу- 
ске радио телевизије (ОРТФ). Умро je у Београду 1971. године од последица 
туберкулозе стечене у ратним условима и нарочито италијснском логору. 
Сахрањен у Београду. Из брака ca Вером Љубинковић из Београда има сина 
Бошка.

2. Петар - Перо Бошков, рођен 1926. године у Пље- 
вљима. Kao ученик седмог разреда гимназије у 
Пљевљима осуђен je као политички кривац од ко- 
мунистичких власти и провео lo  година на робији.
По изласку из затвора, положио je матуру и завр- 
шио Правни факултет у Београду. Био je шеф прав- 
не службе у Заводу за агрономију у Земуну. Перо je 
био један од најомиљенијих братственика, спреман 
увијек да помогне и посавјетује. Умро je 1981. године 
и сахрањен у Београду. Из брака ca Снежаном Бего- 
вић, службеницом из Београда има сина Небојшу.

3. Павле - Мићко Бошков, рођен 1943. године у Пље- 
вљима, завршио Витпуреалнугимназијуу Пљевљима 
и вишу трговачку школу у Београду. Био je помагач 
и заступник манастира Свете Тројице у Пљевљима 
и предсједник одбора за изградњу цркве у Зминици.
Све до преране смрти био je директор угоститељског 
објекта „Водице“ у Пљевљима. Био je један од најо- 
миљених братственика, увијек спреман да помогне.
Његовом прераном смрћу нестала je једна од нјјачих 
спона која je повезивала припаднике братства Бојо- 
вић. Умро je 2001. године, послије операције у Бео-
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граду, a сахрањен у Пљевљима. У браку са Љиљаном Миличић, службени- 
цом из Пљеваља, није имао дјеце.

4. Радивоје Вељков, рођен у Зминици 1952. годи- 
не. Завршио средњу саобраћајну школу у Пљевљи- 
ма. Бави се приватним бизнисом. Регистрован je као 
професионални аутопревозник. Власник je хотела 
„Ловац“ у Жабљаку. Ожењен je са Љиљаном Леко- 
вић, наставницом руског језика у ОШ у Његовуђи.
Имају дјецу: Неђељка (рођен 1993. године. студент 
Менаџмента на Економском факултету у Подгори- 
ци), Димитрија (рођен 1994. године. завршио гимна- 
зију у Жабљаку) и Филипа (рођен 1996. године, зав- 
ршио средњу угоститељску школу у Жабљаку, ради 
као менаџер у хотелу ,,Ловац“).

5. Лазар Вељков, рођен у Зминици 1958. године. Завршио je средњу тури- 
стичку школу. Радио je као професионални возач у Градском саобраћајном 
предузећу и Радио - телевизији „Војводине“ у Новом Саду. Није се женио. 
Живи у Подгорици.

6. Радован Вељков, рођен у Зминици 1965. године.
Завршио средњу геодетску школу у Подгорици и 
Вишу економску школу у Новом Саду. Бави се при- 
ватним бизнисом. Власник je хотела „Бјелобор“ и 
„Златни бор“ у Жабљаку. Када му je, послије застоја 
у изградњи храма у Зминици, повјерена улога руко- 
водиоца завршних радова, Радован Вељков je пока- 
заним организационим способностима, контролом 
квалитета радова и изнад свега љубављу коју je ис- 
пољавао, несебично прилажући значајна сопствена 
средства, заслужио право дивљење. И не само то. Ви- 
зионарским активностима које предузимаууређењу Зминице, сигурно je да 
ће овај драгуљ невиђене природне љепоте у будућности постати атракција 
симбиотичке цјелине природе, околине и човјека. Ожењен je са Јеленом Кне- 
жевић, која ј е завршила гимназију у Жабљаку и ангажована ј е у породичном 
бизнису. Имају дјецу: Матију (рођен 1994. године, завршио Интернационал- 
ни хотелски менаџмент у Будви, запослен у породичном бизнису) и Вељка 
(рођен 1996. године, завршио Интернационални хотелски менаџмент у Бу- 
дви, запослен у породичном бизнису).
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7. Раде Светозаров, рођен 05. 09. 1962. године у Жа- 
бљаку. Завршио je Правни факултету Титограду 1986. 
године и магистарске студије на уставно - правном 
и политичком смјеру на Правном факултету у Бео- 
граду 1988. године. Радио као директор Студентског 
културног центра у Подгорици (1986 - 1988), завр- 
шио приправнички судијски стаж у Привредном 
суду у Бијелом Пољу (1988 - 1990), да би 1990. год. 
у Подгорици основао сопствено правно - консул- 
тантско предузеће ,,Media“ у којем и данас ради као 
директор. Дуги низ година био je посвећен политич- 
ким и друштвеним активностима. Оснивач je и предсједник Југословенске 
народне странке која je подржала реформаторски југословенски програм 
посљедњег премијера СФРЈ Анта Марковића (1990 - 1992). Био je координа- 
тор црногорског антиратног покрета „Грађански одбор за мир“. Након ује- 
дињења ЈНС и СПЦГ, био je посланик у Вијећу граћана Скупштине СРЈ у Бе- 
ограду (1992 - 1996), као и оснивач и предсједник ИО Социјалдемократске 
партије Црне Горе. Страначку политику je напустио 1996. године. Касније, у 
својству ванстраначке личности, обављао je функцију координатора држа- 
вотворног Покрета за Независну европску Црну Гору (2005 - 2006). Осни- 
вач je и политичког клуба Праведна Црна Гора (2012. ), као и политичког 
удружења УРА (2015). Подржан од стране политичког клуба Праведна Црна 
Гора, био je номинован за кандидата за предсједника Црне Горе приликом 
избора одржаних 2013. године. Поред политичких активности, обављао je 
и бројне друштвене и непрофитне активности (оснивач и предсједник УО 
ЦЕДЕМа, координатор највеће црногорске реформске невладине мреже 
„Акција“, члан УО Фонда за отворено друштво и члан УО Матице црногор- 
ске). Аутор je бројних коментара, анализа и текстова из области политике и 
права. Ожењен je са Бранком Љешковић из Подгорице, дипл. економистом. 
Имају кћерку Марију, студенткињу Правног факултета у Подгорици. Са по- 
родицом живи у Подгорици.

8. Бајо Јаковл>ев - Рашов рођен 1959. године у Зми- 
ници, приватник, живи и ради у Београду. Из брака 
са Душицом Јовановић из Београда има дјецу: Неву 
и Јакова - Раша.

9. Секуле Јаковљев - Рашов, рођен 1956. године у 
Зминици, завршио средњу школу, живи у Подгори- 
ци. Из брака са Душанком Касалицом има кћер Тео- 
дору (рођена 1994. године у Зминици, ученица, живи 
код родитеља у Пљевљима) и синове Вукашина и Ва- 
силија.
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10. Рајко Гаврилов - Гајов, рођен у Зминици, завр- 
шио занат, живио у Сарајеву до почетка рата у БиХ, a 
потому Зминици и Пљевљима. Из брака caМаргитом 
Церовић из Боана, има дјецу: Стану (завршила Ме- 
дицински факултет, ради као љекар уЖабљаку, уда- 
та за Тончића у Жабљаку), Милу (завршила средњу 
школу живи ca родитељима), Дубравку (живи у Са- 
рајеву, није се удавала), Гаја и Југа.

11. Милија Гаврилов - Гајов, рођен у Зминици, завршио занат, из брака ca 
Булом Смиљанић из Маоча, има три кћери.

12. Јован - Јоцо Михаилов, рођен у Прњавору 1934. 
године, пјесник и приповједач. Радио je у Бања Луци 
као банкарски стручњак, сада je у пензији. Пјесме су 
му заступљене у крајишкој пјесничкој хроници „Пое- 
зија двадесет - петорице“, издата 1971. године. Објавио 
je двије књиге пјесама „Дајак Пантократора“ и „По- 
слије гозбе” као и прозе „Улаз у лавиринт" и „Између 
тврђаве и ријеке”. Ha неколико његових пјесама ком- 
поновао je музику Владо Милошевић за филхармонију 
и баритон. Поезију, прозу, епиграфику, објављивао у 
часописима и новинама: Одјек, Путеви, Вјесник, Књи- 
жевна реч, Живот, Мале новине, Глас и др. Заступљен у више фотомоногра- 
фија, пјесничких хроника и антологија. Члан je удружења књижевника БиХ 
од 1978. године. Носилац Ордена рада и Ордена заслуга за народ. Добитник je 
„Мајске награде за спорт“ и награде „Веселин Маслеша“ из области културе. 
Афирмисани je спортиста (дизач тегова и кајакаш). Живи и ради у Бања Луци.

13. Томислав Душанов - Мањов, рођен у Пријесначама, земљорадник, жи- 
вио у Пријесначама. Из брака ca Драгицом Мијатовић из Колашинских 
Поља, има сина Радоја и кћер Драгану (била удата, има сина Вука).

14. Драгољуб Душанов - Мањов, рођен у Пријесначама, живи у Београду. 
Из брака ca Драгицом Ристић из Мојковца има дјецу: Зорицу (рођену у Бе- 
ограду, удата у Вукићевића, има двије кћерке, Ању и Нину живи у Хјустону 
у Америци) и Вељка

15. Никола Душанов - Мањов, рођен у Пријесначама, земљорадник, живи 
у Пријесначама. Из брака ca Јованком Опанчином из Бродарева има дјецу: 
Слободана, Ивану (рођена у Пријесначама, удата у Дуловиће код Пријесна- 
ча, одселили се у Чачак. Има дјецу Стефана, Јовану) и Ивана.
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16. Љубо Душанов - Мањов, рођен у Пријесначама, возач, живи у Новом 
Саду. Из брака са Миленом Младеновић из Беле Цркве код Ваљева има дје- 
цу: Ненада, Душана и Милицу (рођена у Новом Саду, удата у Антеља, има 
ћерку Тару).

16. Вељко Душанов - Мањов, рођен у Пријесначама, милиционер, запослен 
у Новом Саду. Вратио се у Пријесначе. Није се женио.

17. Милојица Савов, рођен у Пријесначама, земљорадник, живи у Пријесна- 
чама. Из брака са Радом Зејак из Лековине има дјецу: Светозара, Светлану 
(рођена у Пријесначама, удата за Петрића у Пријепоље, одселила се у Рако- 
вицу, има три сина Милана, Марка и Данка) и Снежану (рођена у Пријесна- 
чама, удата за Петрића код Нове Вароши, има сина Миљенка и ћерку Миља- 
ну).

18. Милорад Савов, рођен у Пријесначама, земљорадник, живи у Пријесна- 
чама. Из брака са Великом Смоловић из Пријесњача, домаћицом, има дјецу: 
Милијану (рођена у Пријесначама, удата за Лековића, има дјецу Данијела, 
Лидију и Данијелу, одселили у Подгорицу), Љубицу (рођена у Пријесначама, 
удата за Рутовића код Колашина, одселили у Подгорицу, има дјецу Блажа и 
Бранку), Зорицу (рођена у Пријсначама, удата за Досковића из села Баби- 
на код Пријепоља, има синове Дејана и Драгослава), Михаила, Миливоја и 
Момчила.

19. Божидар Владимиров - Мујов, рођен у Пријесначама, земљорадник, 
живи у Пријесначама. Из првог брака са Јованком Јоксовић из Јабуке код 
Пријепоља има кћерку Зорицу (рођена и удата у Пријепољу). Из другог 
брака са Бранком Смоловић из Пријеснача, домаћицом, има дјецу: Рајка, 
Радојку (рођена у Пријесначама, удата за Пешића у Беране, има дјецу Радо- 
мира, Горана и Весну) и Ранка.

20. Богдан Владимиров - Мујов, рођен у Пријесначама, возач, живи у Но- 
вом Саду. Из брака са Драгицом Смоловић, службеницом банке, има сина 
Драгана и кћерку Драгану, живи у Новом Саду.

21. Матије Владимиров - Мујов, рођен у Пријесначама, трговац, живи у 
Бродареву. Из брака са Босиљком Драшковић из Пријеснача има дјецу: Го- 
луба, Њјка и Гордану (рођена у Пријесначама, удата у Ракочевиће у Бијелом 
Пољу, живе у Чачку, има дјецу Николу и Јовану).

22. Бошко Владимиров - Мујов, рођен у Пријесначама, завршио средњу еко- 
номску школу, ожењен из Баната, има двије ћерке Весну и Јасну, ради у Но- 
вом Саду.
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23. Милош Војинов (+), рођен у Београду, студент, трагично изгубио живот 
у саобраћајној несрећи.

VIII КОЉЕНО

1. Бошко Илијин, рођен 1948. године у Београду, 
завршио Философски факултет у Београду. Ha Со- 
рбони, у Паризу одбранио je докторску дисертацију 
из историје средњег вијека, a послије научне хаби- 
литације, изабран за професора на Универзитету 
друштвених наука Сорбоне, као први Србин, na чак 
и Југословен. Афирмисани je научни радних и сарад- 
ник архива на Хиландару, Дубровнику, Паризу, a у 
Српској академији наука и умјетности у Београду 
изабран je за научног савјетника. Објавио je седам 
књига и преко 100 радова у познатим научним часо- 
писима у Француској, Њемачкој, Грчкој и Југославији. Активни je учесник 
бројних међународних научних скупова. Ерудита, византолог међународног 
угледа и један je од најпознатијих српских интелектуалаца у дијаспори. Уз- 
рео на традицији и духовним вриједностима, неуморни je борац за очување 
духовног и националног јединства српског народа. Иако одрастао у свјет- 
ским метрополама, Бошко je исконски везан за Шаранце и Зминицу и његов 
узорни дом подигнут у Зминици je мјесто окупљања братственика, племе- 
ника и интелектуалне елите. Живи и ради у Паризу. Из првог брака са Алек- 
сандром Миленковић, из Београда има дјецу: Илију и Иконију (рођена 1974. 
године, дипломирала je на Факултету за комуникације и меначмент, удата 
за Колин Туша, имају дјецу Авакуму рођену 1993. године и Теодора рођеног 
2002. године). У другом браку са Јеленом Јосиповић из Београда нема дјеце.

2. Небојша Петров - Перов, рођен 1968. године у 
Београду. Гимназију и Правни факултет завршио 
у Београду. Познати je нумизматичар и филатели- 
ста. Власник je више златарских радњи у Београду 
и врло успјешан млади пословни човјек. Један je од 
значајних приложника у изградњи храма у Зминици.
Живи у Београду.

3. Гајо Рајков, рођен у Сарајеву, завршио средњу школу.

4. Југо Рајков, рођен у Сарајеву, завршио средњу школу.
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5. Неђељко Радивојев, рођен 1993. године у Змини- 
ци, студент менанџмента на Економском факултету 
у Подгорици.

6. Димитрије Радивојев, рођен 1994. године у Зми- 
ници, завршио гимназију у Жабљаку. Живи код ро- 
дитеља у Зминици.

7. Филип Радивојев, рођен 1996. године у Змини- 
ци, завршио средњу угоститељску школу у Жабљаку, 
ради као менаџер у хотелу „Ловац“. Живи код роди- 
теља у Зминици.

8. Матија Радованов, рођен у Зминици 1994. године 
Завршио je Интернационални хотелски менанџмент 
у Будви. Запослен je у породичном бизнису. Живи у 
Жабљаку
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9. Вељко Радованов, рођен у Зминици 1996. године. 
Завршио je Интернационални хотелски менанџмент 
у Будви. Запослен je у породичном бизнису. Живи у 
Жабљаку

10. Јаков - Рашо Бајов, Рођенје 1990. у Београдугдје 
je завршио основну школу и гимназију. Дипломирао 
je на Факултету политичких наука Универзитета у 
Београду на Одјељењу за међународне односе као је- 
дан од најбољих студената. Са највећим похвалама je 
завршио мастер студије у Department of Public Policy 
на Central Europen University у Будимпешти гдје je 
тренутно кандидат за доктора наука. Још као сту- 
дент основних студија, започео je са објављивањем 
стручних и научних радова на скуповима у земљи и 
иностранству. Радови су му објављивани у Србији,
БиХ, Њемачкој, Енглеској... Завршио je Београдску отворену школу. Осни- 
вач je NVO POLITHEOR и уредник web site - a www.politheor.net. Оснивач je 
и предсједник Centre for Policy Writing, консалтинг института са сједиштем 
у Мадриду. Добитник je награде Универзитета у Београду за најбољи рад 
из области правних и економских наука за 2011/2012. и награде „Доситеја“. 
Запослен je као истраживач у Center for European Union Research у Будим- 
пешти гдје ради на међународним истраживачким пројектима у областима 
политичких наука. У браку са Имоген Баулеу. Говори енглески и руски језик.

11. Василије Секулов, рођен 1996. године, живи са родитељима у Пље- 
вљима.

12. Вукашин Секулов, рођен 2001. године, живи сародитељимау Пљевљима.

13. Вељко Драгољубов, рођен у Новом Саду, није жењен

14. Слободан Николин, рођен у Пријесначама, ожењен, има једну кћерку, 
живи у Пријесначама.

15. Иван Николин, рођен у Пријесначама, живи и ради у Ужицу, није жењен.

16. Ненад Љубов, рођен у Новом Саду, ожењен од Шева, живи у Новом Саду.
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17. Душан Љубов, рођен у Новом Саду, студира правни факултет у Новом 
Саду, живи са родитељима.

18. Радоје Томислављев, рођен у Пријесначама, живи у Колашину, није 
жењен.

19. Светозар Милојичин, рођен у Пријесначама, није жењен, живи у 
Пријесначама.

20. Михаило Милорадов, рођен у Пријесначама, ожењен од Вуксановића, 
има сина Сава и ћерке Маријану, Марину и Ању.

21. Миливоје Милорадов, рођен у Пријесначама, у којима живи, има дјецу 
Луку и Сандру.

22. Момчило Милорадов, рођен у Пријесначама, није жењен, ради у Херцег 
Новом.

23. Рајко Божидаров, рођен у Пријесначама, ожењен, има два сина, Војина 
и Милоша, живи у Херцег Новом.

24. Ранко Божидаров, рођен у Пријесначама, живи у Аранђеловцу, има ћер- 
ку Браниславу

25. Драган Богданов, рођен у Новом Саду, има сина Матију,

26. Голуб Матијев, рођен у Бродареву, има сина Данила, живи у Украјини.

27. Гојко Матијев, рођен у Бродареву, живи са родитељима у Пријесначама, 
није жењен.

IX  КОЉЕНО

1. Илија Бошков, рођен 1977. године у Београду али 
je основну школу и гимназију завршио у Паризу, где 
се такође успешно бавио спортом (џудо, тенис). У 
Паризу уписује економију, затим права али убрзо 
почиње да се бави бизнисом. Kao сасвим млад, само- 
стално отвара своју прву радњу, за продају мобил- 
них телефона (једну од првих такве врсте у Београ- 
ду). Касније отвара радњу у Београду за препродају 
племенитих метала. Временом га интересовање за 
сатове високог квалитета најпрестижнијих светских
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часовничара води ка новом сектору у бизнису, постаје велики специјали- 
ста за идентификацију, процену и продају најлуксузнијих сатова на свету. У 
току има пројекат отварања радње за продају луксузних сатова у Лондону. 
Живи и ради на релацији Париз, Лондон, Београд.

2. Саво Михаилов, рођен у Пријесначама, живи код родитеља.

3. Данило Голубов, живи у Украјини.

4. Матија Драганов рођен и живи у Новом Саду.

5. Војин Рајков, рођен у Херцег Новом, живи код родитеља.

6. Милош Рајков, рођен у Херцег Новом, живи код родитеља.

Куће и кућишта потомака Матије Бојовића
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Предачка линија од родоначелника до данас: 
Бојо -  Милутин -  Матија -  Обрен -  Илија

КОЉЕНО
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Предачка линија од родоначелника до данас: 
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Предачка линија од родоначелника до данас: 
Бојо - Милутин - Матија - Михаило -  Јован

КОЉЕНО
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Предачка линија од родоначелника до данас: 
Бојо - Милутин - Матија - Михаило - Матија

КОЉЕНО
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в.
ПОТОМЦИ МИЛУТИНОВОГ СИНА ШЋЕПАНА

III КОЉЕНО

1. Шћепан - Циле Милутинов, рођен je у Зминици, земљорадник, умро и 
сахрањен у Зминици. У браку ca Јованом Требјешанин, домаћицом из Уско- 
ка, имао je сина Новицу - Нона, кћер Јелу (рођена у Зминици, удата за Вуко- 
вића, нема података о дјеци), кћер Станицу (рођена у Зминици, удата у Го- 
ловића, нема података о дјеци), кћер Живану (рођена у Зминици, домађица, 
удата у Струњаша у Тимар, нема података о дјеци).

IV КОЉЕНО

1. Новица - Ноно Шћепанов, рођен у Зминици, земљорадник, домаћин, чу- 
вен no људским постуцима и стеченој имовини. Постоји предање да je имао 
и no хиљаду оваца, и да je, једном приликом, у вријеме аустроугарске окупа- 
ције, сам платио дацију за све Шаранце када им je порески извршитељ Павле 
Рутов заплијенио овнове и другу стоку. При томе, Новица није захтијевао 
од својих племеника да му врате дуг. Међутим, предање каже да су му сви 
Шаранци вратили дуг, чим су узмогли и ca великом захвалношћу.

У његов дом - Нонову кулу, навраћале су угледне личности, међу њима и 
Јован Цвијић. Доста je занимљивих и карактеристичних казивања упамћено 
о Нону. Из брака ca Цвијетом - Шутом Сочицом, домаћицом, сестром војво- 
де Лазара Сочице из Пиве, имо je дјецу: Вукосава, Вука, Богдана, Шћепана, 
Савету (рођена у Зминици, домаћица, удата за Милоша Караџића, који je 
био индустријалац у Албанији, послије рата преселили на Цетиње, гдје им 
потомци и сада живе), Неду (рођена у Зминици, домаћица, удата за Петра 
Вујачића, трговца из Колашина, имала дјецу: Boja, Селима и Влада) и Јелицу 
(рођена у Зминици, домаћица, удата за Тома Томића, од којег се развела. 
Вратила се у Зминицу, гдје je умрла и сахрањена).

V КОЉЕНО

1. Вукосав Новичин - Нонов, рођен 1873. године 
у Зминици, земљорадник, умро 1936. године и сах- 
рањен у Зминици. Ca братом Вуком учествовао у ра- 
товима против Турака и аустроугарског окупатора.
У многим биткама се истакао изузетном храброшћу.
Из првог брака ca Видосавом Церовић, домаћицом 
из Тушине имао кћер Јованку (рођена у Зминици, 
домаћица, удата за Ђорђа Грбовића из Језера. Имала
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дјецу: Милисава, Ранка и Мику). Из другог брака са Станом Лопушином, 
домаћицом из Ускока, имао сина Луку.

2. Шћепан Новнчнн - Нонов, рођен 1883. године у Зминици, земљорадник. 
Из непознатих разлога трагично je завршио живот у Подгорици 1922. годи- 
не. Из брака са Јањом Бошковић, домаћицом са Орје Луке код Даниловгра- 
да, која je убијена од комуниста и сахрањена наЖабљаку, имао сина Николу.

3. Богдан Новичин - Нонов, рођен 1888. године у 
Зминици, гимназију je завршио у Солуну, a Прав- 
ни факултет у Београду. У току Првог свјетског рата 
интернирали су га Аустријанци. Послије повратка 
из интернације изабран je за народног посланика на 
Великој подгоричкој скупштини, која je 1918. године 
одлучила да се Црна Гора уједини са Србијом. По- 
слије Првог свјетског рата био je судија и предсједник 
Окружног суда у Пљевљима, Пријепољу и Косовској 
Митровици. Био je познат no својој праведности и 
објективности, што се посебно види из следећег слу- 
чаја: Када je окупирана Југославија, Вели Дева je дошао са наоружаним шип- 
тарима и рекао Богдану да се не плаши да се њему и његовој породици ништа 
рђаво неће десити и ако жели да иде за Србију испратиће га његови људи. По 
окупацији земље, ухапшен je од гестапоа, да би послије изласка из затвора 
прешао у Краљево, a затим у Крушевац. По завршетку рата изабран je за су- 
дију Окружног суда у Београду, али je ускоро затражио пензионисање, и по- 
слије тога je живио у Београду. У поратним годинама, бринуо je о сваком мла- 
дом братственику и несебично их помагао, посебно оне који су студирали у 
Београду. У његовом скромном стануу Узун Мирковој улици бр. 5 у Београду, 
млади Бојовићи су осјећали топлину и љубав родитељског дома. Посебно je 
усмјеравао младе братственике да чувају људске, моралне и етичке вриједно- 
сти и братскуљубав и односе. Био je човјек високе културе, врсни познавалац 
традиције и прошлости. Умро je 1970. године и сахрањен у Београду. Из брака 
са Јелом Стојановић, учитељицом из Београда, имао je дјецу: Вука, Новицу
- Нона и Цвијету (рођена у Пљевљима, гимназију зав- 
ршила у Прокупљу, студирала право у Београду, удата 
за Сава Ивановића из Дољана, код Подгорице. Има 
дјецу: Ксенију, Слободана - Бата и Мирјану).

4. Вуко Новичин - Нонов, рођен 1886. године у Зми- 
ници. Међу првим полазницима завршио je Пјеша- 
дијску официрску школу на Цетињу. Истицао се из- 
узетном храброшћу и јунаштвом. Често je прелазио 
Тару, штитећи српски живаљ од турских зулумћара.
Кадаје отпочео Први свјетски рат, 1914. године, Вуко
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je, као официр црногорске војске, командовао Језеро - шаранским батаљо- 
ном и погинуо je у првим борбама на Грамусовићима код Чајнича, 15. ав- 
густа 1914. године. Kao командант Језеро - шаранског батаљона, у борби 
прса у прса са 2. устроугарским батаљоном, капетан Вуко je задивио својом 
храброшћу, командујући без заклона, на челу батаљона, све док није пао 
смртно погођен. Ево шта о тим тешким данима, командантским способно- 
стима, храбрости и јуначкој погбији капетана Вука Бојовића, ттитпе у „Запи- 
сима о знаменитим Црногорцима“, његов саборац, касније пуковник Љуб. Ј. 
Полексић, ађунтант Њ. В. Краља Петра II: „2. авГуста у зору капетан Вуко 
са својим батаљоном једним смјелим препадом заузима караулу „Сјенокосе“ 
на Метаљци, ону караулу, коју су нам Аустријанци били насилно одузели у 
априлу исте logune, тражећи тиме повод ga изазову р ат . Затим je заузео 
Метаљку проГонећи непријатеља ка Чајничу. Сјутрадан je заузео Чајниче, a 
четвртоГ авГустаје стшао na положај Околиште према Козари. 15. аегуста 
ХВИ непријатељски корпус предузеоје напад на фронту од Фоче до Горажда 
у gea нападна правца:Горажде - Чајниче - Метаљка - Пљевља u Фоча - Че- 
лебић - Пљевља. Положај Вукоеог батаљона налазио се на шаеном правцу 
непријатељскоГ наступања Горажде - Метаљка - Пљевља. Ha њеш je напа- 
дала друш брдска бршада. Пешадија je наступила под заш ти том  ватре 
три брдске батерије са Козаре, које су прецизно u без предаха тукле положај 
батаљона. Капетан Вуко je неустрашиво пркосио непријатељу u смрти. 
Летео je са крила на крило батаљона u храбрио ceoje војнике loeopehu: „Др- 
жите се јунаци, не попустите! Дух eojeoge Трипка u Јоксима mega на eac“. 
Борба je беснела, страшна u крвава. Четири пута јачи непријатељ хтео je 
пошто пото ga избије на ње1ов положај. Али се капетан Вуко ни заједан ча- 
сак није дао поколебати. И тада командант дивизије, преко ордонанс - офи- 
цира пита каква je код њеш ситуација, он ogloeapa: „Известите Господина 
ђенерала, ga се не брине. Док самја жив, Шваба неће изаћи на мој положај“. 
Тако je u било. Величанствена слика смрти eojeoge Трипка на сплаеу Таре, 
лебделаје пред њеТоеим очима, паје u он, као дични еојеода, решио ga Uolune, 
a ga не попусти. И тек  кадаје пао са трећином ceola батаљона, црножута 
бршадаје изершила јуриш u слаеила Пироеу победу на ње1оеом положају“.

A еео како пукоеник Љубомир Ј. Полексић, заершаеа сеој тескст о Вуку
Н. Бојоеићу: „ЊеГоеи земни остаци налазе се на еечном починку подалеко од 
родне Груде: тамо на обалама еалоеите Дрине, a на gomeg Ноеакоее Рома- 
није. Али њеГоео сеетло име забележено je код ње1оеих Дурмитораца зл ат-  
ним слоеима, Uopeg имена eojeoge Јоксима, eojeoge Трипка, капетана Шиба- 
лије, Muha Глушчееића u осталих њихоеих gpyloea, за које je песник Ноеих 
Кола рекао:

„Имена се њина неће 
Забораеит докје Tape,
Уз Гусле he одјекиеат 
Од Лоећена па до Шаре“.
Слаеа капетану Вуку Бојоеићу“
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Капетан Вуко био je физички лијепо развијен. Висок и танак, правил- 
них и врло лијепих црта лица. Веселе нарави, симпатична и омиљена лич- 
ност. Говорило се да je ријетко наћи друга и пријатеља као што je био он. 
Био je ожењен чувеном љепотицом Милевом Марушић из Никшића. Умр- 
ла je три године послије Вукове смрти и сахрањена у Шавнику. Нажалост, 
нијесу имали порода. Али капетан Вуко Н. Бојовић, командант Шаранско
- језерског батаљона, својим животом и јуначком смрти овјековјечио je себе 
и своје братство и племе и ван граница наших простора. О јуначкој смрти 
Вука Н. Бојовића чуло се далеко. У Чешким новинама објављен je потрес- 
ни текст о Вуку, његовој храброј жени, љепотици, породици, и његовој за- 
дивљујућој храбрости, командовању без заклона, на челу батаљона, све док 
није пао смртно погођен.

У овом чувеном батаљону, којим je Вуко командовао, погинула су још 
четири братственика Бојовића. Михаило Лалић, у познатом роману „Докле 
гора зазелени“, упоређује тај случај ca погибијом Душана Обрадовића ко- 
манданта Језеро - шаранског батаљона, при нападу на Пљевља. Лалић то 
коментарише као неку судбинску сличност да у оба рата у првим борбама и 
у првим редовима, храбро гину команданти овог батаљона.

VI КОЉЕНО

1. Лука Вукосавл>ев, рођен 1904. године у Зминици.
Завршио je Учитељску школу у Сомбору и у година- 
ма пред Други свјестки рат био je учитељ на Илином 
брду код Пљеваља и у Кршу. Био je обдарен природ- 
ном благошћу, смиреношћу и господством. У току 
Другог свјестког рата био je у штабу Дурмиторске 
бригаде Николе Бојовића. Погинуо je у Босни 1944. 
године. Породица није успјела да пронађе његов гроб.
Из брака ca Јованком Томић, која се послије Првог 
свјестког рата ca родитељима преселила у Руму, имао 
je дјецу: Вукосава - Вука и Драгољуба - Зеја.

2. Вуко Богданов, рођен 1925. године у Пљевљима,
Вишу реалну гимназију и Економски факултет зав- 
ршио у Београду. Радио као економиста у Београду, 
гдје je умро 1995. године и сахрањен. Био je човјек 
изузетно богатог духа, слободар, рођени боем час- 
них животних принципа. Из брака ca Вером Бркић, 
професорком из Славонаског Брода има дјецу: Јеле- 
ну (завршила Економски факултет, живи у Београду) 
и Богдана.
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3. Новица - Ноно Богданов, рођен 1930. године у 
Пљевљима, Вишу реалну гимназију и Филозофски 
факултет завршио у Београду, магистар историјских 
наука, радио као професор и просвјетни савјетник у 
Београду. Истакнути je писац из наставне и стручне 
литературе. Добитник je октобарске награде „До- 
ситеј Обрадовић“ за 1985. годину. Новица Богданов 
Бојовић био je стожер око кога су се на моралним и 
етичким вриједностима којима je зрачио окупљале и 
уздизале генерације младих Бојовића. Вриједности- 
ма, са којима се у условима тешког живљења остаје 
Човјек и Брат. Из брака са Вером Поповић, професором енглеског језика из 
Београда, чији су дјед Јевто Поповић, адвокат и његов брат Новица Попо- 
вић били посланици Подгоричке скупштине 1918. године, имају дјецу: Ми- 
лицу (рођена у Београду, завршила Економски факултет, удата за Михаила 
Петковића, академског сликара, има дјецу Јелену и Јовану), Ивану (рођена у 
Београду, завршила Пољопривредни факултет, удата за Жељка Кецмана, ди- 
пломираног економисту, има дјецу Игора, Николу и Даницу) и Јелицу - Јелу 
(рођена у Београду, завршила Пољопривредни факултет, удата за Ђорђа 
Стојића, приватног предузетника из Београда, и има дјецу: Богдана, Мило- 
ша и Николу).

4. Никола Шћепанов, рођен 1909. године у Змини- 
ци, гимназију завршио у Пљевљима, a Војну акаде- 
мију и Ђенералштабну школу у Београду.

Други свјетски рат га je затекао у чину ђенерал
- штабног капетана. Када je припреман устанак у 
дурмиторском крају није постигао сагласност са ор- 
ганизаторима, прешао je у Санџак гдје je формирао 
своју групу четника и придружио се покрету Драже 
Михаиловића. Послије одступања партизана за Бо- 
сну, 1942. године, постављен je за команданта Дур- 
миторског корпуса. Његове јединице храбро су се 
бориле против усташа и њима оданих муслимана, који су no српским сели- 
ма Чајничког, Фочанског и Пљеваљског среза вршили покољ над недужним 
српским живљем. Народ ових крајева остао му je захвалан, давши једној 
улици у Србињу (Фочи) његово име. Због изузетне храбрости, правичности 
и одважности, важио je за једног од најбољих официра Краљевске војске 
у отаџбини. У трајном народном сјећању je остао његов узвишени, етички 
поступак, када опрашта живот заробљеном партизану који му je, no задатку 
партије, на најсвирепији начин убио мајку. Ријечи које je тада Никола изго- 
ворио „Хришћански je да се прашта, a не да се свети!“ трајно су урезане у 
народно сјећање дурмиторког краја и шире. Послије битке на Неретви, гдје 
je рањен, заробљен je од стране Њемаца и до краја рата провео у Осамбрику,
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нознатом логору срнских војника. Никола je носилац Карађорђеве звезде 
ca мачевима, a у току рата je унанријеђен у чин артиљеријског мајора. По- 
слије Другог свјетског рата није се враћао у Југославију, али je и даље дубоко 
саосјећао ca судбином свога роднога краја. О томе говори и ово истинито 
казивање Божидара Бојовића, једног од аутора овог Родослова: „У једном 
телефонском разговору, нослије формирања Народне странке у Црној Гори, 
стрико Никола ми je рекао: „Мило ми je да си нрихватио да будеш нотнред- 
сједник нрве натриотске и антикомунистичке странке у Црној Гори. Знаш да 
сам читав живот био нротивник и борац нротив сенаратиста и комунизма, 
као највећег зла срнског народа и знаш да сам рекао сину Радмилу да ми не 
смије ни кости нренијети у Црну Гору док у њој буде и трага те ношасти. 
Али занамти, сине мој, Народна странка ће уснјети у својој мисији само ако 
нридобије нотомке оних нротив којих сам се ja борио“. To су најискреније и 
најмудрије ријечи народног номирења које сам икада чуо. Из брака ca Дра- 
ганом, кћерком некадашњег жупана Ужичке жунаније Видоја Мишовића из 
Београда, има сина Радмила и кћер Јању (рођена у Зминици, завршила Вишу 
школу за васнитаче у Београду, удата за Љуба Вукадиновића из Котора, има 
дјецу Ирену и Игора, живи у Београду). Никола je умро у Лондону, a но- 
смртни остаци су уз високе ночасти сахрањени у Београду 2004. Године.

Из говора Матије Бећковића на Николиној сахрани: „Никола Бојовић 
није нрви Бојовић који je бојевао за нравду и слободу. Али je нрезиме које 
je наследио онравдао и зарадио. Био je командант Југословенске краљевске 
војске у дурмиторском крају, на највишим котама наше отаџбине. Такву 
висину задао je себи и својој војсци и из рата и ратних нокоља изашао ca 
именом већим од иједне титуле. Његов живот je редак нример чојства и ју- 
наштва који je у ту књигу стигао из нашег времена. Ни у рату се није светио, 
ни убици своје мајке, a камоли коме другоме, a у миру je живио за нравду и 
номирење. Зато je једна Црногорка, коју je судбина одвела на другу страну, 
кад je била у Лондону носетила само два места - гроб Карла Маркса и Нико- 
лу Бојовића“!

Бесједа Матије Бећковића, као изасланика ЊВ престолонаследника Александра 
на сахрани Николе Ш. Бојовића
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VII КОЉЕНО

1. Вукосав - Вук Лукин, рођен 1940. године на Или- 
ном брду код Пљеваља, гдје му се отац Лука налазио 
на служби као учитељ. Већ маја мјесеца наредне го- 
дине 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 Подгорици. Академију ликов- 
них умјетности, одсјек вајарство, у класи професора 
Миодрага Поповића, завршава у Београду, гдје je и 
магистрирао у класи истог професора са највишом 
оцјеном. Члан je УЛУС - a у коме je обављао различи- 
те функције: био je члан Уметничког савета, предсједник савезног жирија за 
плакат „ Заштита човјекове средине", члан жирија за одабирање и награђи- 
вање скулптуре „Простор 85“, члан организационог одбора „Скулптура у 
слободном простору". Једно вријеме je радио као слободни умјетник, a по- 
што je његово интересовање био портрет, направио je 27 јавних споменика, 
односно попрсја истакнутих личности из културног и јавног живота, који су 
били постављени широм бивше Југославије. Године1973. први пут се запос- 
лио у државној служби, у трговинској школи „Јездимир Ловић“ у Београду, 
гдје je радио као професор. У Вишу трговинску школу у Веограду 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 Више трговинске школе. Године 1986. изабран je за директора ДП 
Зоолошки врт града Београда и на тој функцији се налазио до смрти. Упо- 
редо са радом у Зоолошком врту, бавио се публицистиком и новинарством. 
Године 1995. издао je књигу „Приче из Зоо врта“ која je доживјела више из- 
дања. 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 те- 
левизије „Арт“ „Арт зоологија" и „Арт боемија“. Урадио je 164 емисије „Арт 
зоологије" и 364 емисије „Арт боемије". Такође, био je сарадник бројних ча- 
сописа и ревија.

Вукосав je пропутовао много земаља о којима je правио запажене те- 
левизијске репортаже као што су: Камчатка, Чукотка, Тајмир - нетакнута 
природа, Казахстан, Киргизија, Америка, итд. Био je предсједник еколош- 
ке странке „Зелени“, највеће еколошке странке Србије. Добитник je награде 
„Златни беочуг Београда“. Године 1995. проглашен je за менаџера за еколо- 
гију, a 2006. године за почасног грађанина Јагодине. Више пута je био до
- битник еколошких признања „Зелени лист“ које додјељује Други програм 
Радио Београда. Два мандата je био потпредсједник Џудо савеза Југославије, 
a преко 25 година предсједник најстаријег џудо клуба у земљи „Студент" 
из којег су потекли велики асови џудоа, од којих су данас многи познати 
друштвено - политички радници, привредници, професори, љекари, дипло-
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мате и др. О животу и раду Вука Бојовића написана je књига. „Романсирана 
биографија Вука Бојовића" (издавач „Стручна књига“, Београд, 1996. ). Из 
брака са Анђелком Спасојевић, академским сликаром из Београда, има дје- 
цу: Луку, Николу и Марију (рођена у Београду, завршила Ликовну академију 
у Београду, живи код родитеља у Београду). Из брака са Весном Радовић има 
ћерку Машу. Вукосав - Вук Лукин Бојовић умро je 2015. године у Београду, 
гдје je и сахрањен.

2. Драгољуб - Зејо Лукин, рођен на Илином брду 
код Пљеваља. Средњу школу завршио у Беранама, 
a Вишу педагошку школу у Никшићу. Радио je у 
Никшићу као наставник практичне наставе на Пе- 
дагошкој академији, односно Наставничком факул- 
тету, до пензионисања. Из првог брака са Јеленом 
Јањић, дипломираним инжењером из Београда, има 
сина Вукана, a из другог брака са Веселинком Мр~ 
шовић, учитељицом из Никшића, има дјецу: Стану 
(рођена у Никшићу, студирала Вишу тренерску шко- 
лу у Новом Саду, из брака са Мирком Пеулићем из 
Новог Сада има синове Јована, рођеног 3.11. 2004. године и Данила, рођеног
14. 7. 2008. године), Матију и Милоша.

3. Богдан Вуков, рођен 1963. године у Београду, завршио Правни факултет, 
живи у Београду, гдје ради као правник.

4. Радмило Николин, рођен 1938. године у Београду.
Вишу реалну гимназију и Медицински факултет зав- 
ршио у Београду. Специјализацију из психијатрије 
завршио у Београду и до пензионисања je радио као 
врло угледни љекар - психијатар на психијатријској 
клиници „Лаза Лазаревић" у Београду. Из брака са 
Снежаном Лазаревић, универзитетским професором 
из Београда има дјецу: Јелену (рођена у Котору, зав- 
ршила факултет Историје умјетности у Београду, у 
браку са Омар Абу ел Рубм, позоришним редитељем, 
има ћерке Ану - Марију и Анђу), Милицу (рођена у 
Београду, завршила Природно - математички факултет, удата, има сина Ни- 
колу, живи у Лондону) и Драгану (рођена у Београду, завршила основне сту- 
дије на биолошком факултету у Београду, живи и ради у Барселони).

VIII КОЉЕНО

1. Лука Вукосављев - Вуков, рођен 1973. године у Београду. Завршио je вишу 
школу за туризам и угоститељство. Деведесетих година, у тек навршеном
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пунољетству, дух предака га одводи у војевање за 
угрожено српство. Kao добровољац СДГ борио се на 
ратиштима Хрватске и Босне. Године 1999. поново 
облачи униформу и одлази на Космет. Ради заслуга и 
доказаних способности, произведен je у чин капета- 
на. Из брака ca Барбаром, рођеном Борота, има дјецу: 
Бука, Атину (рођена 12. 8. 2004. године) и Галу (рође- 
на 11.9. 2006. године). Живе у Београду и Шпанији.

2. Никола Вукосавл>ев - Вуков, рођен 1974. године 
у Београду. Средњу школу и Правни факултет завр- 
шио у Београду. Из брака ca Иваном, рођеном Риста- 
новић, има кћерке Тару (рођена 23. 1. 2006. године) 
и Јовану (рођена 30. 10. 2008. године). Никола je на 
свиреп начин убијен 2015. године у центру Београ- 
да док je обилазио болесног оца Вука. Сахрањен je у 
Београду.

3. Вукан Драгољубов, рођен 1968. године у Београду, завршио јесредњутех- 
нику школу и уписао се на Машински факултет у Београду. Kao авиоелек- 
тричар радио je у центру на Батајници и аеродрому „Никола Тесла" Основао 
je приватну фирму за сервисирање кафе уређаја. Живи и ради у Београду. 
Ca Јеленом Пајковић из Београда има сина Александра и ћерку Александру 
(рођена 14. 8. 2018).

4. Матија Драгољубов, рођен 1982. године у Ник- 
шићу. Завршио je средњу електротехничку школу и 
запослен je у приватној фирми за сервисирање ауто- 
матских уређаја. Десет година je био активни спор- 
тиста - џудиста. У савезној пионирској конкурен- 
цији je освојио 1. мјесто, a на првенству Балкана 3. 
мјесто. Био je првак државе у јуниорској конкурен- 
цији. Живи и ради у Београду.

5. Милош Драгољубов, рођен 1985. године у Никшићу. Завршио je машин- 
ско - металуршку школу. Активно се бавио џудоом и одбојком и у нижим 
категоријама je освојио неколико запажених резултата. Сада тренира Бра- 
зилску џиуџицу и ММА. Ради разне занатске послове, тренутно ради ПВЦ 
и алуминијску столарију. Живи и ради у Никшићу.

175



БОЈОВИЋИ

I I

IX  КОЉЕНО

1. Вук Лукин, рођен 17. 10. 2001. године у Београду.

2. Александар Вуканов, рођен 22. 12. 2015. годипс у 
Беофаду.

Поглед са Кучајевице на куће и кућишта потомака Шћепана Милутиновог Бојовића
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Предачка линија од родоначелника до данас: 
Бојо - Милутин - Шћепан

Бојо
КОЉЕНО

1.

Драгић |Милутин| Нешо ЂорћиЈе

Милић Матија Шћепан Марко Малиша
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г.
ПОТОМЦИ МИЛУТИНОВОГ СИНА МАЛИШЕ

III КОЉЕНО

Малиша Милутииов, рођен у Брајковачи, земљорадник, умро и сахрањен у 
Брајковачи. Имао je сина Вулету и не зна се да ли je имао још дјеце.

IV КОЉЕНО

Вулета Малишин, рођен у Брајковачи, земљорадник, умро и сахрањен у 
Брајковачи. Имао je дјецу: Мирка, Пера, Радована, Баука. Не зна се да ли je 
имао женске дјеце.

V КОЉЕНО

1. Мирко Вулетин, рођен у Брајковачи, земљорадник, послије 11рвог 
свјетског рата преселио се у I laiunio 11ол.е. Умро и сахрањен у Брајковачи. 
Ожењен од Џаковића из Шаранаца и имао je дјецу: Вукосаву (удата за Воји- 
на Кнежевића из I laiunia 11ол.а, сина Вула Кнежевића, имају кћер Анђу) и 
Савету (из првог брака имала сина који je погинуо у бици на Пљевљима, a 
из другог брака сина који се утопио).

Мирко није имао мушке дјеце na je усвојио Радомира, сина Владимира
- Миша Радованова и предао му сву имовину.

2. Перо Вулетин, рођен у Брајковачи, земљорадник, умро и сахрањен у 
Брајковачи. Из брака са Јованом (Гаром) Кнежевић, домаћицом из Шарана- 
ца, имао je дјецу: Светозара, Милету - Мину, Софију (рођена у Брајковачи, 
удата за Милисава Анђелића у Суводо, има дјецу Спаса, љекар специјали- 
ста гинеколог живи у Београду, Жељка, живи у Лондону и Здравка, живи 
у Београду), Дуњу (рођена у Брајковачи, домаћица, удата за Радула Џако- 
вића у Шаранце, имају дјецу Борку, Драгињу, Милеву, Милована, Божану и 
Славку) и Тонку (рођенау Брајковачи, домаћица, није се удавала, живјела до 
смрти у ЕГљевљима).

3. Радован Вулетин, рођен у Брајковачи, земљорадник, умро и сахрањен у 
Брајковачи. Из брака са Ајкуном Сандић, домаћицом из Дробњака, имао je 
дјецу: Владимира - Миша, Анету (рођена у Брајковачи, домаћица, удата за 
Кнежевића у Вашково, нема података о дјеци) и Савету (рођена у Брајкова- 
чи, први пут удата за ЕГеришића у Врточ ЕГоље, имала сина Добривоја, који 
je погинуо у нападу на ЕГљевља 1941. године. Поново се удала за Драговића 
у Бијело Поље, нема података о дјеци).

4. Баук Вулетин (+), рођен у Брајковачи, земљорадник, погинуо приликом 
картања, сахрањен у Брајковачи, није се женио, нема потомака.
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VI КОЉЕНО

1. Светозар Перов, рођен у Брајковачи, земљорад- 
ник, рано се одао политици и повезао ca Комуни- 
стичком партијом. Био je члан мјесног комитета пар- 
тије. Када je основана Четврта црногорска бригада, 
био je замјеник комесара једног батаљона и одступио 
за Босну 1942. године. Из непознатих разлога вратио 
се из Босне, напустио je партизане, пасивизирао се у 
односу на Комунистичку партију. До пензионисања, 
радио je као службеник у Пљевљима. Био je ожењен 
Драгињом Ћоровић из Врточ Поља, домаћицом, 
учесницом НОБ-а, na се развео послије пензиони- 
сања. Није имао дјеце.

2. Милета - Мина Перов, рођен у Брајковачи, земљо- 
радник, рано je ступио у сарадњу ca Комунистич- 
ком партијом и у току Другог свјетског рата био je 
припадник НОР-а. Послије завршетка рата, био je 
на разним одговорним функцијама, a последњих 
неколико година и предсједник жабљачке општи- 
не. Због слабог здравља, пензионисао се и пресе- 
лио у Пљевља, гдје je умро и сахрањен. Из брака ca 
Марушом Шљиванчанин из Шљиванска има дјецу:
Кадушу (рођена у Његовуђи, завршила Филозофски 
факултет у Сарајеву, удата за Слободана Потпару, 
професора физике из Пљеваља, имају дјецу Снежану и Петра), Мирка, Ми- 
омира, Велимира и Малишу.

3. Владимир - Мишо Радованов, рођен у Брајковачи, земљорадник, умро 
и сахрањен у Брајковачи. Из првог брака ca Миољком Раонић, домаћицом 
из Врела, имао je дјецу: Радомира и Новку (рођена у Брајковачи, домаћи- 
ца, удата у Бошковића у Пољима колашинским, нема података о дјеци). Из 
другог брака ca Маријом Рабрен имао дјецу: Николу, Јована, Милана, Ми- 
лицу (рођена у Брајковачи, удата за Милана Глушца из Херцеговине, живе 
у Херцеговини, нема података о дјеци) и Ружицу (рођена у Павином Пољу, 
домаћица, удата за Шћепановића из Павина Поља, нема података о дјеци, 
живе у Краљеву).

VII КОЉЕНО

1. Мирко Милетин - Минин, рођен у Зминици1949. године. Завршио први 
степен економског факултета. Живи у Суботици гдје има приватн фирму 
„Бачка - комерц“. Из брака ca Вером Шата има сина Милоша.
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2. Мијомир Милетин - Минин, рођен 11. 3. 1951. го- 
дине у Зминици. Основну школу завршио у Змини- 
ци, a Средњу економску школу у Пљевљима. Еко- 
номски факултет завршио у Суботици. Радио у Ми- 
нистарству унутрашњих послова Србије у СУП-у у 
Суботици, на радним мјестима инспектор привред- 
ног криминала, начелник АОП - a, криминалистичке 
евиденције, Начелник одјељења заједничких посло- 
ва, до 2005. године, када je пензионисан у чину пот- 
пуковника полиције. Из брака са Магдаленом Урба- 
новски, медицинском сестром, има дјецу Снежану 
(рођена 1975, године у Суботици, ради као приватник 
Игора Јововића, има ћерку Тару и Петра).

3. Велимир - Вељо Милетин - Минин, рођен у Његовуђи. Ради као возач. 
Из брака са Миленом Перуничић има дјецу: Виолету (живи и ради у Под- 
горици), Јадранку (апсолвент права, запослена у Општини Пљевља), Јовану 
(ученица гимназије) и Бојану (ученица Средње медицинске школе, зубо- 
технички смјер). Живе у Пљевљима.

4. Малиша - Majo Милетин - Минин, рођен у Зми- 
ници 1955. године. Основну школу и гимназију зав- 
ршио у Пљевљима, a Рударско - геолошки факлтет 
у Београду. Од 1981. године ради у Руднику угља у 
Пљевљима на пословима самосталног пројектанта 
до главног геолога. Из брака са Вером Спајић, љека- 
ром специјалистом медицине рада има дјецу Свето- 
зара и Мирјану (завршила Медицински факултет у 
Београду, ради у Њемачкој). Живе и раде у Пљевљи- 
ма.

5. Радомир Владимиров - Мишов, рођен у Брајковачи, земљорадник, учес- 
ник HOP - a. Колонизиран у Сивац - Бачка. Тешки војни инвалид, живи као 
пензионер у Врбасу. У браку са Даницом Милисављевић, службеницом из 
Крушевца, има дјецу: Радована, Душанку (рођена у Сивцу, удата за Цвијо- 
вића из Маоча, нема података о дјеци), Драгицу (рођена у Сивцу, живи у Бе- 
ограду) и Милицу (удата за Љуба Цвејина из Сивца, нема података о дјеци).

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

7. Јован Владимиров - Мишов, рођен у Павином Пољу, земљорадник. Из 
брака са Јелисаветом Булатовић нема дјеце.

у Суботици, удата, за
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8. Милан Владимиров - Мишов, рођен у Павином Пољу, земљорадник. Из 
брака са Снежаном из Босне, има дјецу: Јадранку и Гордану.

VIII КОЉЕНО

1. Милош Мирков, рођен 1984. године у Суботици. Ради као самостални 
адвокат у Суботици. Ожењен.

2. Петар Мијомиров, рођен 1978. године у Суботици. Запослен у ТВ Нови 
Сад. Ожењен има двије ћерке.

3. Светозар Малишин, рођен 1985. године у Пљевљи- 
ма. Основну школу („Ристан Павловић") и гимна- 
зију („Танасије Пејатовић") завршио je у Пљевљима.
Економски факултет завршио je у Подгорици. Ма- 
гистар економских наука. Боравио на усавршавању 
енглеског језика у Лондону (школа Malvern Houst).
Запослен je стално у Министарству економије Црне 
Горе. Објавио je више стручних и научних радова на 
тему брендирања универзитета у фупкцији економ- 
ског развоја -значаја за државу и њену економију.
Ожењен je са Тамаром Тапушковић, рођеном 1989. 
године у Херцег Новом, љекарком на специјализацији из радиологије у Кли- 
ничком центру Црне Горе и докторантом друге године медицинских студија 
Медицинског факултета Црне Горе. Светозар живи у Подгорици, улица Пи- 
перска бб, телефон +382 67 541 041.

4. Радован Радомиров (+), рођен у Сивцу, умро у шестој години.

Основна школа у Брајковачи
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Предачка линија од родоначелника до данас: 
Бојо - Милутин - Малиша

Бојо
КОЉЕНО

1.

Милић Матија Малиша Марко

Драгић |Милутин| Нешо ЂорћиЈе
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Д-
ПОТОМЦИ МИЛУТИНОВОГ СИНА МИЛИЋА

III КОЉЕНО

Милић Милутинов, рођен у Зминици, земљорадник, умро и сахрањен у 
Зминици. Из брака са Милушом Ћоровић из Мокрог, код Шавника, имао 
дјецу: Милована - Бега, Вида, Милутина - Мида, нема података да ли je имао 
женске дјеце.

IV КОЉЕНО

1. Милован - Бег Милићев, рођен у Зминици, преселио се са синовима у 
Потпеће код Пљеваља 1918. године. Умро je и сахрањен у Потпећу. Из брака 
са Љубицом - Јајом Караџић, домаћицом из Жабљака, имао je дјецу: Стан- 
ка, ТЗурка, Тонку (рођена у Зминици, домаћица, удата за Сава Зарубицу из 
Маоча, имала дјецу Тома, Лазара, Миљана, Радомана, Радоја и три кћери. 
Једна je удата за Голубовића, друга за Минића у Косаници, трећа за Зејака у 
Варине), Новку (рођена у Зминици, домаћица, удата за Симеуна Раонића на 
Његовуђи, имала je двоје дјеце), Стану (рођена у Зминици, домаћица, удата 
за Видака Вукотића са Чева, имала дјецу: Николу, Саву, Божану и Милицу).

2. Вид Милићев, рођен у Зминици, земљорадник, умро и сахрањен у Зми- 
ници. Имао je дјецу: ТЗорђија и Мојсија, не зна се да ли je имао женске дјеце.

3. Милутин Мидо Милићев, рођен у Зминици, земљорадник. Према кази- 
вању покојног Богдана Бојовића, Милутин - Мидо се прије Првог свјестског 
рата одселио у село Власово код Куршумлије. Не зна се како му се звала жена 
и одакле je била, али се зна да je имао три сина: Уроша, Милана и Милисава. 
Умро je и сахрањен у Куршумлији.

V КОЉЕНО

1. Станко Милованов - Бегов (+), рођен у Зминици, земљорадник, пресе- 
лио се са родитељима послије Првог свјестког рата у Потпеће код Пљеваља. 
Неколико година no пресељењу у Потпеће, разболио се и умро у Пљевљима, 
гдје je и сахрањен у „Варошком гробљу“. Није се женио и није имао потома-

2. Т>урко Милованов - Бегов, рођен у Зминици, земљорадник, заједно са 
оцем и братом преселио се 1918. године у Потпеће код Пљеваља. Извјесно 
вријеме био je привремени жандарим у Пљевљима, a пред Други свјетски 
рат запослио се на парној пилани „Браћа Бојовић“ у Потпећу. Године 1943.
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погинуо je од Бугара у Кучајевици, сахрањен je у Зминици. Био je ожењен са 
Стаком Бошковић са Орје Луке код Даниловграда. Нема потомака.

3. ТЈорђије Видов, рођен у Зминици, земљорадник, преселио се 1918. године 
у Потпеће код Пљеваља. Када je вршена протјера муслиманских комита у 
Санџаку и опкољена група Омера Храповића у Мијаковићима, акцијом je 
командовао Мирко Бојовић, жандамеријски наредник. Опкољене комите и 
Омер позивани су на предају, a они су тражили да пред врата куће у којој су 
били опкољени дође на преговоре Мирко Бојовић. Мирко je био обазрив, 
na није хтио, a Ђорђије се јавио и пошао, иако га je Мирко упозоравао на 
превару и није му одобрио да пође. Чим je Ђорђије дошао до пред врата, ко- 
мите су запуцале и раниле га у лијеву руку изнад лакта. Касније, том руком 
се није могао служити. Била му je додијељена инвалиднина која je укинута 
1945. године. Умро je и сахрањен у Потпећу. Из брака са Јоком Богдановић 
са Крсца, из Пиве, имао je дјецу: Милића, Милорада, Милицу (рођена у По- 
тпећу, домаћица, удата за Ивана Кривокапића из Цуца, живјели су до смр- 
ти у Пљевљима. Имају дјецу: Миодрага, Драгана, Љубицу), Анђу (рођена у 
Потпећу, домаћица, удата за Блажа Јањића из Комарнице, службеника Суда 
у Пљевљима. Има дјецу Веселина, Велимира, Миру и Веру), Мару (рођена у 
Потпећу, домаћица удата за Радојицу Максимовића из Косанице, има дјецу 
Љуба, Драгана и Раду), Милушу (рођена у Потпећу, домаћица, удата за Ми- 
тра Церовића из Тушине, има дјецу Бранку и Николу).

4. Мојсије Видов (+), рођен у Зминици, земљорадник, за вријеме аустроу- 
гарске окупације интерниран у Мађарску, гдје je и умро. Није жењен и нема 
потомака.

5. Урош Милутииов - Мидов, рођен у Зминици, земљорадник, преселио са 
родитељима у село Власово код Куршумлије, погинуо на Брегалници 1913. 
године у борби са Бугарима. Не зна се да ли се женио и да ли има потомака.

6. Милан Милутинов - Мидов, рођен у Зминици, земљорадник, преселио 
са родитељима у село Власово код Куршумлије, погинуо на Косову 1914. го- 
дине. Не зна се да ли се женио и да ли има потомака.

7. Милисав Милутинов - Мидов, рођен у Зминици, преселио се са роди- 
тељима у село Власово код Куршумлије, умро у Куршумлији у току рата из- 
међу 1914 и 1918. године. Не зна се да ли се женио и да ли je имао потомака.

VI КОЉЕНО

1. Милић Т)орђијев, рођен 3. 3. 1928. године у Потпећу. Послије Другог 
свјетског рата je ступио у милицију, гдје je радио до пензионисања. Био je 
омиљен у друштву и изузетно одговоран на дужности. О његовим врло
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коректним поступцима ca народом и данас се пре- 
причавају анегдоте. Живио je у Пљевљима, умро 2. 1. 
1994. године и сахрањен у Потпећу. Из брака ca Су- 
лумијом, кћерком Окице Церовића из Потпећа, има 
дјецу: Ђурка, Милована, Драгану (живи у Београду) 
и Јелу (рођена у Пљевљима, заврила средњу школу, 
запослена, удата за Драгана Крстајића из Потпећа. 
Има Александра и Милана).

2. Милорад Т)орђијев, рођен je 15. 1. 1936. године у 
Потпећу, основну школу завршио je у Оџаку, a средњу 
трговинску школу у Пљевљима. Пошто je рано остао 
без оца, већ као ученик нижих разреда сновне школе 
морао je радити све тешке послове на имању како би 
прехранио породицу. По завршетку средње школе 
радио je у трговини и марљивим, поштеним радом 
успио je да школује дјецу и да унаприједи домаћин- 
ство. Из брака ca Душанком Кнежевић из Оџака има 
дјецу: Ђ о р ђ и ј а ,  Богољуба и Николу. Умро je 11. 3. 
1988. године и сахрањен у Потпећу - Оџаку.

VII КОЉЕНО

1. Ђурко Милићев, рођен 1. 11. 1958. године у По- 
тпећу, завршио je правни факултет. Био je про- 
фесионални официр Војске Србије и Црне Горе 
(безбедњак), имао je чин капетана. Преминуо je 
на Војномедицинској академији у Београду, након 
рањавања на Косову и Метохији приликом уласка 
војске у копнену зону безбједности (након НАТО 
агресије). Одликован je Орденом Витешког мача пр- 
вог степена (фотографија у прилогу). Сахрањен je у 
Потпећу - Оџаку, уз високе војне почасти. Из брака 
ca Велемирком Станковић из Шула, има дјецу Но- 
вака и Јелену. 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 угости- 
тељ. Из брака ca Миленом Терзић из Калушића, има 
кћерке: Марију и Данку. Марија je рођена 1987. годи- 
не у Пљевљима, Основну и средњу школу завршила
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у Младеновцу, a Вишу школу за пословне секретаре и менаџмент у Новом 
Саду. Запослена у антикварници „Кинтица“. Има сина Димитрија. Живи у 
Младеновцуулица Црквена43, телефон+381 11 623 1254 и +381 60 160 6133, 
фејсбук страна https//www.facebook.com/marija.bojovic.75. Данка je рођена 
1992. године у Котору. Основну и средњу школу завршила у Младеновцу, 
Високу школу струковних студија - Београдска политехника, безбедност и 
здравља на раду, у Београду. Ради у трговинској радњи Wia Kiki. Живи у 
Младеновцу, улицаЦрквена43, телефон+381 11 623 1254и+381 64 000 5631, 
адреса фејсбук стране https//:www.facebook.com/danka.bojović

3. Ђорђије Милорадов (+), рођен 16. 2. 1960. године 
у Пљевљима, гдје je завршио основну и средњу шко- 
лу. Био je веома уважаван и цијењен од старијих и 
изузетно омиљен међу својим школским друговима.
По завршетку средње школе уписао се и био добар- 
студент на Правном факултету у Београду. У току 
студија се разболио и умро у Београду 10. 5.1987. го- 
дине, a сахрањен у IIoTnehy - Оџаку. Није се женио и 
нема потомства.

4. Богољуб Милорадов, рођен 10. 11. 1962. године 
у Пљевљима, гдје je завршио основну и средњу шко- 
лу. Апсолвент je на Рударско - геолошком факултету 
у Београду. Из првог брака са Радмилом Грубешић 
из Лике има сина Лазара. Ради као службеник обе- 
збјеђења - „Заштита - сигурност“ у Београду. Живи 
у Београду, улица Војводе Степе 418/6, мобилни те- 
лефон 064 2041204, лична мејл адреса bog62-@yahoo. 
com.

5. Никола Милорадов, рођен 29. 12. 1964. године 
у Пљевљима. Завршио средњу рударску школу. 
Из брака са Тањом Чепић има синове Богдана и 
Миљана. Ради као рударски техничар на Руднику 
угља у Пљевљима. Живи у Пљевљима, улица Тар- 
ска бр 6. Мобилни телефон 067 580 101, мејл адреса 
nikpvl964@gmail. com
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VIII БОЈОВО КОЉЕНО

1. Новак Ђурков, рођен 6. 9.1989. године у Пљевљи- 
ма. Послије очеве смрти преселио се ca мајком и се- 
стром за Београд. Основну школу и гимназију (IX 
Београдска гимназија „Михаило Петровић Алас“) 
завршио у Београду. Саобраћајни факултет - смјер 
безбједност саобраћаја и мастер студије завршио на 
Универзитету Београд. Има звање Мастер инжење- 
ра саобраћаја. Ради као менаџер складишта -Мил- 
шпед д. о. о у Београду. Живи у Београду, улица Ган- 
дијева 53а/10 11070. Телефон +381 112157129, + 381 
600230291. Мејл адреса novakb@beogrid. net. Адреса 
фејсбук стране https>//www. facebook. com/novak. 
bojovic. 7

2. Лазар Богољубов, рођен 6. 4. 1996. године у Бе- 
ограду. Послије завршене матуре (Пета београдска 
гимназије) студира медицину на Медицинском фа- 
култету у Београду. Живи у Београду, улица Војво- 
де Степе 418/6, телефон 065 6313170, мејл адреса 
lazarbojovicl@gmail. com.

3. Богдан Николин, рођен 20. 5. 1996. године у Пље- 
вљима, Послије завршене Средње стручне школе у 
Пљевљима, студира машинство на Машинском фа- 
култету у Подгорици. Живи у Пљевљима, Тарска 6. 
Број телефона 067 747 186.

4. Миљан Николин, рођен 12. 10. 2000. год. у Пље- 
вљима, ученик je Средње стручне школе у Пљевљи- 
ма. Живи у Пљевљима, Тарска бр 6. Телефон 068 878 
987.
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Предачка линија од родоначелника до данас: 
Бојо - Милутин - Милић

Бојо

Малиша Матија

Драгић |Милутин| Нешо ЂорћиЈе

Милић

Милутин - Мидо Вид Милован - Бег

КОЉЕНО

1.

1

Марко Шћепан

2 .

■Оо

+
O JШ
+

r~>
O J
UD
+

e ri
o

■O
s

'?Б'

o
г~>'
s

'?Б'
+

cp
O JIH
o
+

■Ozn
o

o
OJ

on
o
o
ст3<
o \

s:
o s
■O
O J
Jn

j io■O

'75'

+

o
UD
O j

■oZK
o

o n = г - ^ = 3
o O J

5 a 3
O J
O J

O J O J ■o
= п л:

o
UD
O JZK

188



2. РОДОСОВ БРАТСТВА БОЈОВИЂ

Б. 
ПОТОМСТВО БОЈОВОГ СИНА НЕША (НЕШОВИЋИ)

IIКОЉЕНО

1. Нешо Б о ј о в , рођен у Шаранцима, земљорадник, умро и сахрањен у Ша- 
ранцима. Из брака са Анђушом Жижић из Дробњака имао je дјецу: Радоја и 
Мика. Предање тврди даje имао још два сина од којих суједног убили Турци 
у Зауглини, a другог Анђелићи. За овог кога су убили Анђелићи, измирена je 
крв кумством са Анђелићима.

III КОЉЕНО

1. Радоје Нешов, рођен у Шаранцима на Нешовој Коси, земљорадник, умро 
и сахрањен на Нешовој Коси. Имао je дјецу Радована, Милована, Радосава. 
Не зна се да ли je имао женске дјеце.

2. Мико Нешов, рођен у Шаранцима, на Нешовој Коси, земљоадник, умро и 
сахрањен у Шаранцима, на Нешовој Коси. Из брака са Ружом Благојевић из 
Подгоре, код Жабљака, имао сина Божа.

IV КОЉЕНО

1. Радован Радојев, рођен у Шаранцима, Нешова Koca, земљорадник, из- 
вршио самоубиство јер није могао да пронађе неку тапију за коју je тврдио 
господару Црне Њре да je има. Да му се не би рекло да je слагао господара, 
подигао je руку на себе. Сахрањен je на Нешовој Коси. Из брака са Саветом 
ТЗурковић, домаћицом из Ускока, имао je дјецу: Алексу, Тома, Анђушу (удата 
за Милоша Вукића, у Поља колашинска, имала сина Младена који je поги- 
нуо у нападу на Пљевља 1941. године, Станушу (рођена у Шаранцима, на 
Нешовој Коси, удата за Милету Војиновића, имала три сина: Крџа, Милоша 
и Михаила), Ружу (рођена у Шарацима, на Нешовој Коси, домаћица, удата 
за Недељка Вемића из Буковице под Дурмитором, имали синове: Божа и 
Трипка).

2. Милован Радојев, рођен у Шаранцима, на Нешовој Коси, земљорадник, 
умро и сахрањен на Нешовој Коси. Из брака са Марицом Обрадовић из 
Тепаца имао дјецу: Видоја, Луку, Moja, Пера, Драга - Гага, Неду (рођена у 
Брајковачи, домаћица, удата за Милована Кнежевића из Вашкова, нема по- 
датака о дјеци).

3. Радосав Радојев, рођен у Шаранцима, на Нешовој Коси, земљорадник, 
умро и сахрањен на Нешовој Коси. Из брака са Жижићевом из Ускока имао
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ћерку Мику (рођена у Брајковачи, удата за Ваја Џаковића из Брајковаче, 
нема података о дјеци).

4. Вожо Миков, рођен у Шаранцима, земљорадник, одселио прије Првог 
свјетског рата у Гајтан код Лесковца, нема података о жени, a тврди се да je 
имао сина Николу. Никола je као ученик четвртог разреда основне школе 
писао Богдану Н. Бојовићу у Београд, који je тада био студент и послао му 
оцјене, све саме петице. Момчило С. Бојовић казује како je упознао Нико- 
линог сина Велимира и водио гау  Вашково. Никола je имао још једног сина. 
Обојица су били интелектуалци. Професор Туровић у својој књизи „Гајтан 
у НОБ - у“ помиње Бојовиће, Недјељка и Николу, али не наводи ни чији су 
синови ни одакле су доселили. За Недјељка се тврди да je одликован у рату 
ca Бугарима 1913. године, a за Николу да je учествовао у Топличком устанку 
1917. године.

V КОЉЕНО

1. Алекса Радованов, рођен у Шаранцима, земљорадник, преселио се у 
Вашково, умро и сахрањен у Вашкову. Из брака ca Станијом Кршикапом из 
Бара тушинских, имао je дјецу: Милована - Мија, Радована - Лала, Радосава, 
Радомана, Марицу (рођена у Вашкову, домаћица, удата за Радосава Кнеже- 
вића из Вашкова, који je радио и пензионисан у Пљевљима. Имала je дјецу: 
Велимира - Веља, Љуба, Миша, Љубинку, Роксанду и Милицу) и Ристу - 
Кешу (рођена у Вашкову, домаћица, удата за Милију Кнежевића из Вашкова, 
имала дјецу: Вукашина, Вукосаву, Станију и Росу).

2. Томо Радованов, рођен у Шаранцима, земљорадник, погинуо je заједно ca 
Вуком Ноновим Бојовићем, на Грамусовићима, 1914. године, у борби про- 
тив Аустријанаца. Из брака ca Станом Полексић из Сировца имао седам си- 
нова, али су сви помрли у првој години живота и не знају им се имена.

3. Видоје Милованов (+), рођен у Шаранцима, земљорадник, није се женио 
и нема потомства.

4. Лука Милованов, рођен у Шаранцима, земљорадник, умро и сахрањен 
у Шаранцима. Прича се да je био изузетне љепоте. Висок око два метра, 
плећат и хитар. Била je, причали су стари, прослава неког вјерског празника 
код манастира у Добриловини. Био je то велики скуп младости из Шара- 
на, Дробњака, Ускока, Језера и Мораче. Скупу je присуствовала и једна ру- 
ска делегација: они су често посјећивали наше крајеве и испитивали начин 
живота и особине наших људи. Tora дана, на том великом скупу, тражили 
су најљепшег момка и дјевојку да их фотографишу. Најљепши момак био 
je Лука Милованов, a најљепша дјевојка његова сестра од стрица Марица 
Радојева. У браку ca Станојком Кнежевић, сестром Јована Кнежевића из
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Шаранаца, имао дјецу: Милосава, Стевана, Милију, Алексијану (рођена у 
Вашкову, домаћица, удата за Милована Голубовића из Грнчарева, умрла и 
сахрањена у Вашкову. Није имала дјеце).

5. Мојо Милованов, рођен у Шаранцима, земљоорадник, умро и сахрањен 
у Шаранцима. Из брака са Савом Перовић из Тимара имао дјецу: Грујицу, 
Машу (рођена у Шаранцима, домаћица, удата за Марковића из Водног код 
Маоча, нема података о дјеци), и Милену (рођена у Шаранцима, домаћица, 
нема података за кога je била удата).

6. Перо Милованов, рођен у Шаранцима, умро и сахрањен у Вашкову. Био 
je велики јунак, na je његово јунаштво опјевано и у пјесмама. Послије битке 
са Турцима, на Гавањама, у којој je Перо показао велико јунаштво, у народу 
се пјевало: „ И ту мајка не роди јунака да изнесе Божа Шестовића, до ђетића 
Пера Бојовића“. Из брака са Савом Ровчанин из Калуђерских Бара није имао 
дјеце.

7. Драго - Гаго Милованов, рођен у Шаранцима, земљорадник, умро и 
сахрањен у Брајковачи. У браку са Спасенијом Вујачић из Ускока имао дје- 
цу: Јагоша, Мираша, Уроша, Милоша, Стану (рођена у Шаранцима, домаћи- 
ца, удата за Ињац Јова, њихови потомци живе у Подгорици и Београду) и 
Станицу (рођена у Шаранцима, домаћица, удата за Марка Косовића из Цр- 
мнице, њихови потомци живе у Подгорици и Бару).

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

VI КОЉЕНО

1. Милован - Мијо Алексин, рођен у Шаранцима, село Понор, земљорад- 
ник. послије Првог свјетског рата преселио се у Вашково, a послије Другог 
свјетског рата у Пљевља. У браку са Саветом Кнежевић, домаћицом из Ваш- 
кова, није имао дјеце.

2. Радован - Лале Алексин, рођен 1904. године у Ваш- 
кову. Земљорадник и шумски радник, учесник НОР-а, 
послије Другог свјетског рата колонизован у Сивац - 
Бачка. Умро je 1986. године и сахрањен у Сивцу. У бра- 
ку са Мирјаном Лакетић из Косанице, има дјецу: Ра- 
доја - Мића, Драгутина, Милутина, Љубисава - Љуба,
Рада, Љепосаву (рођена у Вашкову, домаћица, удата 
за Уроша Јовића из Бобова, код Пљеваља, има дјецу:
Зору, Весну и Веселина - Мишка), Милосаву - Мику 
(рођена у Вашкову, службеница, удата за Вукашина
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Целића из Берана, има кћер Маријану - Мају, вишег физиотерапеута у Бео- 
граду), Десанку - Десу (рођена у Сивцу, службеница, удата за Гвоздена - Де 
Гола Ђурића из Косанице код Куршумлије, живе у Београду. Има дјецу: Алек- 
сандру и Александра). Радован - Лале, оженио je Мирјану која je била удовица 
и имала кћер Милену. Милена се није удавала и није имала дјеце.

3. Радосав Алексин, рођен у Вашкову, завршио за- 
нат у Београду, учесник НОР-а. Послије Другог свје- 
тског рата преселио се у Пљевља гдје je радио као 
службеник до 1964. године, a затим се преселио у Бе- 
оград гдје je умро и сахрањен 1992. године. Из брака 
са Милком Кнежевић из Вашкова има дјецу: Божи- 
дара, Томислава, Љубинку (рођена у Вашкову, завр- 
шила гимназију у Пљевљима, службеница. Удата за 
професора Бошка Стојковића из Крушевца, живе у 
Београду. Има дјецу: Милана и Марију - докторирала 
у Енглеској, професор на Хертфордширском универ- 
зитету) и Слободанку (рођена у Пљевљима, завршила гимназију у Пљевљи- 
ма, удата за Илију Јоксимовића, имају сина Александра).

4. Радоман Алексин (+), рођен Вашкову, земљорадник, убијен од стране 
окупатора у Другом свјетском рату, није се женио и нема потомства.

5. Милосав Лукин, рођен у Шаранцима, био je служ- 
беник управе у Чачку, Богатићу, Лозници и Пљевљи- 
ма. Био je учесник Балканских и Првог свјетског рата.
Неколико година je провео као заробљенику злоглас- 
ном логору Балдогасан у Мађарској. Био je изузетно 
паметан храбар и одлучан. Његовој неустрашивости 
дивили су се сви који су са њим заједно ратовали.
Не би никад, причало се, напустио друга у невољи и 
оставио га на милост и немилост непријатеља. Био je 
велики и неустрашиви борац за уједињење Србије и 
Црне Горе. Пошто je било познато да народ поштује 
Милосава и радо слиједи његов пут, краљ Никола га je осудио на смрт и 
издао je наредбу: „Ако се Милосав Бојовић нађе на тлу Црне Горе, треба га 
одмах ухапсити. Ако, пак, пружи отпор, треба га убити“. Милосав je успјеш- 
но пребродио све замке које му je црногорска власт постављала и објашња- 
вао je своме народу које су све предности заједничког живота са Србијом. 
Пред Други свјетски рат радио 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 заједничкој гробници, на Ау- 
стријском војном гробљу на Доловима - Равни код Пљеваља. Послије Другог

Ш м
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свјетског рата, кости су му пренијете у заједничку гробницу на Стражици, у 
Пљевљима. Из брака ca Јулком Рондовић из Пренћана, има дјецу: Милоша, 
Драгољуба - Драга, Милену - Милку (рођена у Вашкову, гимназију аврши- 
ла у Пљевљима, као пензионерка живјела у Великом Градишту. Има синове 
Момчила и Николицу), Љубинку (рођена у Пљевљима, завршила гимназију 
у Пљевљима, удата за Ђура Кнежевића из Пљеваља, има кћерку Верицу).

6. Стеван Лукин, рођен у Вашкову, завршио Учитељ- 
ску школу у Сомбору, службовао као учитељ у се- 
лима пљеваљске општине до краја Другог свјетског 
рата. Био je директор трговачке школе у Пљевљима, 
тада једине таквог профила у Црној Гори. A потом, 
све до пензионисања, био je просвјетни инспектор у 
Пљевљима, гдје je живио до смрти.

Kao један од првих просвјетних радника у пље- 
ваљској општини и дурмиторском крају, био je изу- 
зетно цијењен и уважаван. Објавио je и врло запажену 
књигу „Тешка времена“ у којој je описао примјере чој- 
ства и јунаштва Шаранаца у њиховој сталној борби ca Турцима. Из брака ca 
Ајкуном Чукић, учитељицом из Доње Ржанице код Берана, има дјецу: Момчи- 
ла - Мома, Слободана - Слоба, Драгу (рођена у Вашкову, завршила Педагошку 
академију у Никшићу, удата за универзитетског професора др Јована Чађено- 
вића из Брскута код Подгорице. Има дјецу: Зорицу, Бранимира и Веља), Веру 
(рођена у Маочу, завршила гимназију у Пљевљима, удата за Богдана Кнеже- 
вића, пуковника ЈНA из Вашкова. Има дјецу Антонија и Ољицу), Даницу (рође- 
на у Пљевљима, завршила гимназију у Пљевљима, службеница, удата за Рајка 
Крповића из Пријепоља, живе у Пријепољу, има дјецу Братислава и Југослава).

7. Милија Лукин, рођен у Вашкову, земљорадник, умро и сахрањен у Ваш- 
кову. Из брака ca Јефимијом Зејак из Барица, имао кћер Милену која je умр- 
ла од шпањолске грознице.

8. Грујица М ојов (+), рођен у Шаранцима, земљорадник, отишао 1908. годи- 
не на рад у Америку, гдје je и умро, нема порода.

9. Јагош Драгов - Гагов (+), умро у раној младости, нема података о година- 
ма рођења и смрти, није имао потомства.

10. Мираш Драгов - Гагов, рођен у Брајковачи (Ћурукачи) 1900. године, 
земљорадник. Преселио се у Вашково гдје je живио ca стрицем Пером који 
није имао потомства. Мираш je у браку ca Мијољком, рођеном Јефтић (из 
Бијеле у Дробњаку). имао синове Љуба и Драгомира и кћери Марицу (рође- 
на 1934. године, удата за Вукића Ровчанина из Мојковца, домаћица, живе у 
Мојковцу), Милицу (рођена 1935. године, удата за Рајка Минића из Мојков-
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ца, домаћица, живе у Пљевљима), Стеванију (рођена 1940. године, удата за 
Томислава Кнежевића из Вашкова, домаћица, живе у Пљевљима) и Стамен- 
ку (рођена 1944. године, удата за Драгана Радоњића са Цетиња, службеница, 
живе у Београду). Мираш je умро 1952. године и сахрањен у Вашкову.

11. Урош Драгов - Гагов, рођен 1903. године у Брајковачи (Ћурукачи), зем- 
љорадник. У браку са Јеленом, рођеном Шљиванчанин (из Шљиванска у 
Шаранцима) имао синове Милована и Драгомира и кћери Милеву (рођена 
1936. године, удата за Милана Џаковића из Брајковаче, домаћица, живе у 
Брајковачи), Милијану (рођена 1942. године, радница, живјела у Подгори- 
ци, умрла 1986. године), Драгињу (рођена 1944. године домаћица, живи на 
Ћурукачи) и Божану (рођена 1948. године, службеница, живи у Подгорици).

12. Милош Драгов - Гагов, рођен 1914. године у 
Брајковачи (Ћурукачи), учесник рата од 1941. до 1945. 
године, капетан прве класе ЈНА, на служби више го- 
дина у Србији. Од 1963. године живио у Пљевљима.
Године 1979. преселио се са породицом у Београд.
Умро 1993. године. Из брака са Милушом, рођеном 
Церовић из Тушине имао дјецу: Властимира, Гину 
(рођена 1948. године, професор географије, живи у 
Београду), Бранку (рођена 1952. године, службеница, 
живи у Београду), Беру (рођена 1954. године, удата за Јовицу Милутиновића 
из Неготина, стоматолог, живи у Подгорици) и Данку (рођена 1954. године, 
стоматолог. Удата за Драгана Смоловића из Мојковца, живе у Подгорици).

13. Потомци Николе Божова. О овим потомцима нема података. Пресели- 
ли у Србију.

VII КОЉЕНО

1. Радоје - Мићо Радованов - Лалов, рођен у Вашко- 
ву 1925. године. Апсолвирао социологију на Факул- 
тету политичких наука у Сарајеву. Учесник HOP - a.
Налазио се на одговорним војним дужностима. Но- 
силац je више ратних и мирнодопских одликовања.
Службовао у Београду, Подгорици, Чачку, Бугојну и 
Горажду. Пензионисан као потпуковник ЈНА у Бео- 
граду. Умро je 2013. године и сахрањен у Београду.
Припремио рукопис књиге радног наслова: „Пље- 
ваљске прилике t o k o m  19. вијека“. Намера његових 
потомака je да ову књигу постхумно штампају. Из 
брака са Веселинком Бајић из села Маште код Берана, службеницом, има 
дјецу: Милана и Срђана.
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2. Драгутин Радованов - Лалов, рођен 1928. годи- 
не у Вашкову, економиста, директор више предузећа 
у Врбасу (Витамикса, Бачка Транса, Меделе и Ban
ica Семе). Умро je 2002. године и сахрањен у Врба- 
су. Из брака са Даницом Лалатовић из Србице има 
дјецу Верицу (удата за Мајкла Цабовског (Michael 
Chabovsky) из Лондона (Енглеска), има сина Сајмона 
(Simon) који у браку са Софи има четворо дјеце: Кају 
(Кауа), Луку (Luka), Мејсона (Mason) и Зењу (Zenia).

3. Милутин Радованов - Лалов, рођен 1932 у Ваш- 
кову, завршио средњу школу, радио као столар у Ин- 
дустрији намештаја «Бачка» у Сивцу. Умро je 2017. 
године и сахрањен у Врбасу. Из брака са Ерозданом 
Вуковић из Мотичког Laj a, испод Дурмитора, нема 
дјеце.

4. Љубисав - Љубо Радованов Лалов, рођен 1936. 
у Вашкову. I импазију учио у Пљевљима, Сремским 
Карловцима и Сомбору. Вишу педагошку школу у 
Новом Саду, Филозофски факултет у Сарајеву. Ра- 
дио као наставник основне и професор средње тттко- 
ле у Горажду и Београду. Пензионисан као просвјет- 
ни инспектор у Горажду. Годипс 1996. емигрирао са 
породицом у Канаду, гдје и сада живи. Из брака са 
Милицом Стојковић из Ваљева, професорицом ге- 
ографије, има кћери: Снежану (рођена у Горажду, 
дипломирани машински инжењер Универзитета у 
Београду, удата за Миодрага Новаковића, има двије 
кћери: Јану и Ксенију, живи у Канади) и Јелену (рође- 
на у Горажду, завршила Филолошки факултет у Бео- 
граду, удата за Милоша Томашевића, има кћер Викто- 
рију, живи у Канади).

5. Раде Радованов - Лалов, рођен 1942. године у Ва- 
шкову. Живио и радио као комерцијалиста у Пожа- 
ревцу. Више година je био Председник Удружења 
ликовних стваралаца „Милена Павловић Барили“ из
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Пожаревца. Био je и културни посленик, организово je ликовне колоније и 
уметничке изложбе. Надарен за умјетност и сам je сликао и излагао. Мо- 
тиви његових слика су углавном предјели и пејсажи које je непрекидно но- 
сио у себи, родно Вашково, Дурмитор и ријека Тара. Умро je 2012. године 
и сахрањен у Пожаревцу. Из брака ca Радицом Јеремић, професорицом из 
Пожаревца има дјецу Владимира и Милену.

6. Божидар Радосављев, рођен у Вашкову 1931. го- 
дине. Гимназију завршио у Пљевљима, a Филозоф- 
ски факултет у Београду. Предавао српско - хрватски 
и француски језик у Пљеваљској гимназији до 1960. 
године када je прешао у Београд. Радио je у Стати- 
стичком заводу Југославије, a потом у институту 
„Винча“ и „Пупиновом институту“ као директор 
сектора. Више година био je управник библиотеке 
„Милутин Бојић“. Пензионисан je као начелник за 
информатику Државног архива у Београду. Из брака 
ca почившом Терезом Пивлес, службеиицом Фрап- 
цуске амбасаде у Београду, има сина Марка. Има и ћерку Јелену Бајић (про- 
фесор енглеског језика). Божидар je живио као пензионер у Београду. Умро 
je 2013. године и сахрањен у Београду.

7. Томислав Радосављев, рођен у Вашкову 1936. год- 
ине. Основну школу и гимназију завршио je у Пље- 
вљима. Студирао француски језик у Београду, Кану 
и Паризу. Једну школску годину предавао je францу- 
ски језик у првој и јединој огледној школи у СФРЈ, у 
Оџаку. Двије године je био представник туристичке 
организације „ Центротурс“ у Паризу, a потом три го- 
дине преводилац грађевинске организације „Тапекс“.
Kao преводилац провео je у Алжиру пет година. По 
добијању звања научног и стручног преводиоца за 
француски језик, био je у Бриселу симултани прево- 
дилац на конференцији „Balkan Stability pact“ 1999. 
године. Пензионисан je као директор туристичке ор- 
ганизације „ ПИВ комерц - туризам“. Сада je у зав- 
ршној фази израде француско - српског рјечника. Из 
брака ca Јеленом Којић из Осјечине код Ваљева има 
сина Алексу.

8. Милош Милосављев, рођен у Вашкову, Вишу ре- 
алну гимназију завршио у Пљевљима, учесник HOP
- a. Послије рата налазио се на одговорним дужно- 
стима. Био je управник Војне болнице у Скопљу.
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Пензионисан као потпуковник ЈНА, умро и сахрањен у Београду. Из брака 
са Маргаретом Димовски из Скопља има сина Милосава.

9. Драгољуб - Драго Милосављев, рођен у Лозни- 
ци, завршио Учитељску школу у Никшићу, радио у 
Пљевљима као дугогодишњи директор библиотеке и 
читаонице. Истакнути je културни радник и органи- 
затор бројних културних манифестација. Из брака 
са Даном Булатовић из Пљеваља, има кћер Дубравку 
(рођена у Пљевљима, завршила Фармацеутски фа- 
култет, удата за познатог глумца Марка Николића, са 
којим има кћи Мину, живи у Београду). Драгољуб je 
умро 2013. године у Београду.

10. Момчило - M o m o  Стеванов, рођен у Маочу 1935. 
године. Вишу реалну гимназију завршио у Пљевљи- 
ма, a Филозофски факултет - група за југословенску 
и свјетску књижевност у Београду, магистрирао на 
Филозофском факултету у Беораду. По завршетку 
факултета био je професор у економској школи и ди- 
ректор Центра за усмјерено образовање у Пљевљи- 
ма. Био je предсједник Општинског комитета СК 
Пљевља, предсједник Скупштине општине Пљевља, 
предсједник јединственог ДПС - a Пљевља, посланик 
у Скупштини Црне Горе, посланик у Вијећу грађана 
и Вијећу република Скупштине Југославије. Био je директор новинске аген- 
ције Танјуг и амбасадор CP Југославије у Тунису. T o k o m  свог 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", уредник више издања књижевног клуба „ Далма“, објавио je пре- 
ко стотину радова из књижевности и књижевне критике, био je рецензент 
више књижевних прилога и књига из области књижевности, учествовао je 
на више књижевних сусрета и манифестација, конгреса слависта. Припре- 
мио je монографију о Богомиру Аћимовићу Далми, чије име носи књижевни 
клуб у Пљевљима. Момчило Бојовић je остварио значајне резултате у кул- 
турном животу пљеваљске средине. Један je од иницијатора и организатора 
књижевне манифестације „Дани хумора и сатире „Вуко Безаревић", која се 
сваке године одржава у Пљевљима. Својим ангажовањем допринио je осни- 
вању умјетничке галерије „Витомир Србљановић" у Пљевљима и другим 
активностима на плану развоја и чувања вриједности из области културно
- историјског живота Пљеваља. Момчило je умро 2010 године и сахрањен je 
у Пљевљима. Из брака са Мирјаном Ђорђевић, професором из Свилајнца, 
има дјецу: Весну (роћена у Пљевљима, завршила средњу хемијску школу, 
живи у Пљевљима) и Александра.
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11. Слободан - Слобо Стеванов, рођен у Маочу, завршио je Фотографску 
умјетничку школу у Котору, ради и живи у Београду. Из брака са Љиљаном 
Милановић из Београда има сина Стевана.

12. Љубомир Мирашев, рођен 1941. године у Вашкову, Радио у рудни- 
ку „Брсково". сада у пензији. Из брака са Милосавом, рођеном Кнежевић, 
из Вашкова, има дјецу: Мираша, Срђана и Слађану (рођена 1979. године у 
Мојковцу. Удата за Љупка Шекарића из Никшића. Завршила средњу школу. 
Имају сина Немању, рођеног 2010. године у Будви. Живе и раде у Будви). 
Љубомир са породицом живи у Мојковцу.

13. Драгомир Мирашев, рођен 1948. године у Вашкову. Завршио Економ- 
ски факултет у Суботици. Из брака са Олгом, рођеном Варага из Суботице, 
рођеном 1957. године у Суботици, имају ћерку Бранку, рођена 1981. годи- 
не у Суботици. Завршила Факултет спорта и физичког васпитања. Удата за 
Тома Антили из Суботице. Има ћерку Машу, рођену 2008. године у Суботи- 
ци. Драгомир живи у Суботици као пензионер.

14. Милован Урошев, рођен 1938. године Брајковачи (Ћурукачи), земљо- 
радник, живио у Ћурукачи, умро 1989. године. Из брака са Мијољком, рође- 
ном Вуковић из Меруље, под Дурмитором, има сина Жељка и кћери Љиља- 
ну, Мирославу и Биљану.

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

16. Властимир - Ване Милошев, рођен 26.4.1956. го- 
дине у Жабљаку. Основну школу и гимназију зав- 
ршио у Пљевљима, a студије на ФОН-у je завршио 
1980. године. По завршетку студија ради у „Путни- 
ку“ гдје je провео свој радни вијек. Заједно са Управ- 
ним одбором предузећа успио je да очува фирму.
05.08.2005. године под неразјашњеним околностима 
доживио je тешку повреду главе којој je подлегао
11.8.2005. године.

VIII КОЉЕНО

1. Милан Радојев - Мићов, рођен 1956. године у Горажду. Завршио гимна- 
зију, радио као банкарски службеник, самостални референт у «Беобанци» и 
шеф односа са становништвом у „Дафимент банци. “ Касније се бавио тр- 
говином и физичко - техничким обезбеђењем. Живи као пензионер у Бео- 
граду. Бави се умјетничком обрадом дрвета. Из брака са почившом Милком
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Милојевић из Плочника код Прокупља, има ћерку 
Јовану, рођену 1984. године у Београду. Јована живи 
и ради у Дубаију.

2. Срђан Радојев - Мићов, рођен 1958. године у 
Горажду. Гимназију, Шумарски факултет и маги- 
стратуру завршио у Београду. Докторирао из обла- 
сти биологије и физиологије биљака на факултету 
природних наука „Сен-Жером“ у Марсеју као сти- 
пендиста француске Владе. Последокторска истра- 
живања (post - doc), обавио у елитној Француској ви- 
сокошколској установи ЕНСЛ Лион (Ecole Normale 
Superieure de Lyon), квалификован као доцент на 
француском Универзитету, a касније ангажован као 
професор no позиву у Марсеју. Научии савјетник je 
Националног института за биолошка истраживања Универзитета у Београ- 
ду. Редовни професор Универзитета „Сингидунум“ и предавач на доктор- 
ским студијама Шумарског и Биолошког факултета у Београду. До сада обја- 
вио 190 библиографских јединица, углавном у међународним часописима. 
Живи у Београду и бави се истраживачким и педагошким радом. У браку 
ca почившом Славицом Јанојлић из Београда, дипломираном правницом и 
докторантом социологије културе у Паризу, није имао дјеце. Ca Татјаном - 
Тањом Андрић, пољопривредним инжењером из Ивањице, има сина Алек- 
сеја. Срђан ca породицом живи у Београду, улица Граничарска 8/8, број кућ- 
ног телефона: +381112431075, број мобилног телефона +381637085004, број 
телефона Установе+381112078365. лична мејл - адреса: bojovic@ibiss. bg. ас. 
rs. http://www. srdjan - bojovic - cv. in. rs, https://orcid. 
org/0000 - 0002 - 5795 - 314Х

3. Дејан Драгутинов, рођен 1964. године у Врбасу.
Међународно признати графички дизајнер. Пар- 
тнер, сувласник - директор пословних иновација 
и дизајна. Креативни директор групације MMS 
Communications, Publicist Groupe Serbian New 
Startegy, Београд. Добитник je преко 200 међуна- 
родних награда и признања престижних фестивала 
из многобројних земаља света, у домену тржишних
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комуникација и графичког дизајна. Добитник je награде за животно дјело, 
Удружења за тржишне комуникације Србије, за несебичан допринос развоју 
и напретку креативне индустрије као и континуирани допринос унапређењу 
српске привреде. Из брака са Славицом Жировић из Перлеза, истраживачем 
у области биологије, има ћерку Сузану и сина Александра који живе у Бе- 
ограду. Живи у Београду улица Стојана Аралице 97, 
број кућног телефона- +381 11 2172652, број мобил- 
ног телефона -  +381 60 8866808, лична мејл - адреса
-  bojovic. de@gmail. com, веб адреса -  www. bojke. com

4. Владимир Рада Радованова, рођен 1970. године у 
Пожаревцу. Дипломирао на Електротехничком фа- 
култету Универзитета у Београду, запослен у Ерик- 
сону, живи и ради у Дубајиу. У браку са Милицом 
Николић психологом из Београда, има сина Павла.

5. Марко Вожидаров, рођен у Кутансу у Норман- 
дији, Француска. Завршио студије архитектуре и већ 
je афирмисан као изванредан архитекта. Побиједио je 
на конкурсу за пројектовање опере у Шангају и сте- 
као право за надзор радова на њеној изградњи до зав- 
ршетка. Живи и ради у Кини. Из брака са фрацуском 
сликарком Клод Амар има сина Радосава - Кортоа.

6. Алекса Томисављев, рођен у 1964. године у Београ- 
ду. Гимназију и Економски факултет завршио у Београду. Живи у Београду.

7. Александар Момчилов, рођен у Пљевљима. Вишу реалну гимназију зав- 
ршио у Пљевљима, Медицински факултет у Београду. Специјализацију из 
јавног здравља завршио je на Медицинском факултету у Београду, a Основне 
студије хомеопатије, у хомеопатском центру „Simillium” у Београду. Живи и 
ради у Београду. Радно je ангажован у Свјетској здравственој организацији.

8. Милосав Милошев, рођен у Скопљу. Стдудирао je у Скопљу. Живи у Будви.

9. Стеван - Стевица Слободанов, рођен у Београду. Из брака са Јеленом 
Влајковић има дјецу: Исидору у Матију. Живе у Београду.

10. Мираш Љубомиров, рођен 1972. године у Мојковцу. Завршио Полициј- 
ску академију, ради у МУП-у Републике Србије. Живи у Београду. Неожењен.

11. Срђан Љубомиров, рођен 1974. године у Мојковцу. Завршио средњу ма- 
шинску школу. Ожењен са Иваном Нешић, рођеном 1984. године у Бару. 
Имају сина Стефана, рођен 2016. године у Београду. Живе и раде у Београду.
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12. Жељко Милована Урошева, рођен у Брајковачи (Жабљак) 1966. године. 
Основну и средњу школу завршио у Подгорици. Живи и ради у Подгорици.

13. Владислав Драгомира Урошева, рођен у Пљев- 
љима 1979. године. Основну школу и Гимназију зав- 
ршио у Пљевљима. Дипломирао филозофију на Фи- 
лозофском факултету у Београду. Био je одборник у 
Скупштини општине Пљевља у период у 2010 - 2014. 
и посланик у Скупштини Црне Горе. У периоду 2012
- 2016. године. члан Демократске народне партије 
Црне Горе. Из брака са Јеленом, рођеном Лазаревић 
има двоје дјеце, Петра и Софију(рођена 2016. годи- 
не у Пљевљима). Супруга Јелена je професор српског језика и књижевно- 
сти, запослена у Умјетничкој галерији „Витомир Србљановић" у Пљевљи- 
ма. Живе у Пљевљима, улица Милке Бајић Подерегин 22, мобилни телефон 
+382 69 180 229, мејл адреса vladislavbojovic@gmail. com Адреса фејсбук 
стране Vladislav Bojovic.

IX КОЉЕНО

1. Алексеј Срђанов, рођен 2004. године у Чачку. 
Ученик je седмог разреда основне школе Милинко 
Кушић у Ивањици. Живи у Ивањици, улица, Друге 
пролетерске 11, телефон +38132/662705

2. Александар Дејанов, рођен 1994. године у Кувајту.
Продуцент - инжењер звука, завршио SAE Institute,
Middlesex University London. Живи у Београду. Ради 
као -  Продуцент/ Инжењер звука. Адреса Стојана 
Аралице 97, Београд; мејл адреса: aleksandar. bkl@ 
gmail. com

3. Радосав - Корто Марков, рођен 1991. године у Па- 
ризу. Завршио je Ликовну академију у Француској.

4. Павле Владимиров, рођен у Дубаију.

5. Матија Стеванов, рођен у Београду, живи код родитеља.

6. Стефан Срђанов, рођен 2016. године у Београду. Живе у Београду.

7. Петар Владисављев, рођен у Пљевљима. Живи код родитеља.
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Предачка линија од родоначелника до данас: 
Бојо -  Нешо (Нешовићи)

КОЉЕНО
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Предачка линија од родоначелника до данас: 
Бојо - Нешо - Радоје -  Милован - Драго

КОЉЕНО

Бојовићи -  Нешовићи
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Предачка линија од родоначелника до данас: 
Бојо - Нешо - Радоје -  Милован - Лука

КОЉЕНО

Бојовићи -  Нешовићи
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Предачка линија од родоначелника до данас: 
Бојо - Нешо - Радоје -  Радован - Алекса

КОЉЕНО

5.

9.

Бојовићи -  Нешовићи

7
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В. 
ПОТОМСТВО БОЈОВОГ СИНА ЂОРЂИЈА

IIКОЉЕНО

Бојов син Т)орђије, остао je да живи у Градини. Умро je и сахрањен у 
Градини. Имао je синове:

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

a.
ПОТОМСТВО ЂОРЂИЈЕВОГ СИНА МИЛОВАНА - ЧУНА 

(ЧУНОВИЋИ)

III КОЉЕНО

1. Ђорђијев син Милован - Чуно, рођен je у Богомољи. Био je, земљорад- 
ник, изузетно храбар, a у народном предању су сачувани бројни примјери 
његовог јунаштва.

Уз све то, Милован - Чуно je био велики домаћин и имао je у својим 
торовима преко 1000 грла ситне стоке, што je за оно вријеме било право 
богатство. У поглављу о анегдотама, у овом Родослову, навели смо неколико 
сјећања на Чуна која и данас живе у народу. Из брака са Милушом Медоје- 
вић из Црвене Локве, имао je дјецу: Јанка, Стевана и Илију.

IV КОЉЕНО

1. Јанко Чунов, рођен у Богомољи, земљорадник, умро и сахрањен у Вруљи. 
Из брака са Јованом Мијовић из Годијеља, имао je дјецу: Вукосава, Милоса- 
ва, Арсенија, Милана - Цара, Милицу (рођена у Градини, удата за Терзића 
у Маочу, даљих података нема), Његосаву (рођена у Градини, удата за Гледа 
Кнежевића из Вашкова, има сина Рашка), Вукосаву (рођена у Градини, удата 
за Симеуна Мрдака у Расови, има сина Милића).

2. Стеван Чунов, рођен у Богомољи, земљорадник. По предању, био je изу- 
зетно крупан и храбар. Убио raje Новица Трипков Шубарић - Бојовић, због 
свађе која je избила око њиве. Сахрањен je у Погрежђу. Послије Стеванове 
погибије, његов син Крсто пошао je на Цетиње да обавијести књаза Николу. 
Када je чуо за Стеванову погибију, књаз je узвикнуо: „Није ни до Бог да je 
погинуо велики Стеван Бојовић“.
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2. РОДОСОВ БРАТСТВА БОЈОВИЂ

У браку ca Станојком Максимовић из Маоча код Пљеваља, имао je дје- 
цу: Риста - Чала, Милована, Крста, Јова - Јоју, Спасенију (рођена у Бого- 
мољи, домаћица, удата за Мата, професора математике у Никшићкој гим- 
назији, Бацковића у Пјешивце, има дјецу Косу и Boja), Границу (рођена у 
Богомољи, удата за Луку Вуковића - Мотику, под Дурмитором, има дјецу), 
Милицу (рођена у Богомољи, домаћица, удата за Милића Видаковића из 
Прошћења код Мојковца, има сина Новицу), Аницу (рођена у Богомољи, 
домаћица, удата за Милисава Бајчету из Глиснице код Пљеваља, има дјецу). 
По предању све четири кћери Стеванове биле су изузетно високе и лијепе.

3. Илија Чунов, рођен у Богомољи, земљорадник, умро и сахрањен у Бого- 
мољи. Из брака ca ћерком Младена Параушића из Дробњака имао je дјецу: 
Обрена, Јакова, Ђура, Тома, Стану (рођена у Богомољи, домаћица, удата за 
Николу Рондовића из Пренћана, нема дјеце), Вишњу (рођена у Богомољи, 
домаћица, удата за Петра Јечменицу код Пљеваља, има дјецу).

V КОЉЕНО

1. Вукосав Јанков, рођен у Богомољи, умро и сахрањен у Богомољи. Из бра- 
ка ca Миљом (Мијом) Остојић имао дјецу: Радована, Милинка, Радула, Ра- 
доја, Маринка, Вука, Паву (рођена у Богомољи, домаћица, удата за Милинка 
Кнежевића у Вашкову, има дјецу: Вуксана и Рада. Умрла je 1975. године и 
сахрањена у Вашкову), Саву (рођена у Богомољи, домаћица, удата за Ми- 
лисава Новосела, има дјецу: Радивоја и Радована, умрла je 1989. године и 
сахрањена у Жабљаку), Станку (удата за Милована Миловановића, одсели- 
ли за Америку, даљих података нема).

2. Милосав Јанков, рођен у Богомољи, земљорадник, умро и сахрањен у 
Богомољи. Из брака ca Јелицом Остојић из Језера имао je дјецу: Вуксана, 
Вукајла, Радомана, Станку (рођена у Богомољи, удата за Миливоја Милова- 
новића, има пород) и Тонка (рођена у Богомољи, удата за Љуба Кандића у 
Слатини, има пород).

3. Арсеније Јанков, рођен 1878. године у Богомољи, 
земљорадник и ратник, Умро и сахрањен у Ђурђе- 
вића Тари 1964. године. Од краља Николе je 1912. го- 
дине добио земљу у Вруљи, али je земљу дао Јакову 
Бојовићу и вратио се у Ђурђевића Тару. Учесник je 
два Балканска и Првог свјетског рата. Био je полу- 
водник чувеног Богомољског вода, a у чин je уна- 
пријеђен послије погибије Тома Бојовића на Граму- 
совићима. Био je изузетно храбар и носилац je златне 
Обилића медаље за храброст. Посједовао je као само- 
ук способности да помаже код прелома, ишчашења
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костију и разумијевао се у лијечење биљем. Из брака са Крстињом Мрдак, 
из Потпећа, имао je дјецу: Ивана - Бећа и Мару (умрла као дјевојка од 18 го- 
дина). Из другог брака са Видосавом Лакићевић из Мораче, имао дјецу: Ми- 
лоша, Павла, Љуба, Милосаву, Миросаву, Уроша и Војина. Из трећег брака 
са Јеленом Сарић из Дробњака, није имао дјеце.

Златна Обилића медаља, највеће црногорско ратничко одликовање 
- одликовано неколико Бојовића

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

5. Ристо - Чале Стеванов, рођен у Богомољи, земљорадник. Погинуо je 1914 
године у Грамусовићима код Чајнича као борац Језеро - шаранског батаљона 
у борби са аустроугарском војском. Сахрањен je у Грамусовићима. Из брака 
са Стеванијом Остојић из Палежа имао кћер Јелицу (рођена у Богомољи, 
радила као санитетка на Цетињу, погинула несрећним случајем, сахрањена 
на Цетињу). Из другог брака са Станојком - Цалом Стијеповић из Јаворја 
под Дурмитором, имао je петоро дјеце, од којих je троје умрло врло рано и 
не знају им се имена. Остали су Павле и Стојка (рођена у Богомољи, удата 
за Машана Шљиванчанина у Шљиванско, има дјецу: Драгутина, Неђељка - 
Зека, Милана и Милку). Станојка - Цала je умрла 1953. године у Богомољи, 
гдје je и сахрањена.

6. Милован Стеванов (+), рођен у Богомољи, био je перјаник у Црногорској 
војсци. Извршио je самоубиство у 32. години. Сахрањен у Богомољи. Није 
се женио и нема потомства.

7. Крсто Стеванов, рођен у Богомољи, земљорадник. Погинуо je под не- 
разјашњеним околностима 1916. године на Богетићима код Никшића. Ау- 
строугарска жандармерија raje ухапсила 1916. године и повела на присилни 
рад у Котор и Бар, са два сина, Обрадом и Душаном. Послије више мјесеци 
проведених на принудном раду у врло тешким условима, успјели су да по- 
бјегну. Душан и Обрад су пошли за Богомољу преко Подгорице и Матешева,
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2. РОДОСОВ БРАТСТВА БОЈОВИЋ

a Крсто je пошао у Пјешивце да обиђе сестру Спасенију која je била удата у 
Бацковића. Пошто je примијетио потјеру од стране Аустроугарске жандар- 
мерије, промијенио je одлуку и кренуо пут Никшића, преко Пандурице. Ту 
je нађен мртав. Сахрањен je на Богетићима.

Из брака са Милосавом Поповић из Тепаца имао дјецу: Обрада, Душа- 
на, Боја, Савету (рођена у Богомољи, домаћица, удата за Милоша Човића из 
Прошћења код Мојковца, нема дјецу), Бојану рођена у Богомољи, домаћи- 
ца, удата за Милоша Балтића у Гојковиће, умрла у првој години брака, није 
имала дјеце), Илинку (рођена у Богомољи, удата за Милана Зиндовића у 
Косаници, има дјецу: Јована, Душана, Ђорђија, Борислава, Косу, Милеву и 
Софију). Крстова супруга Милосава умрла je 1938. године у Богомољи.

8. Јово - Јоја Стеванов, рођен je 1864. године у Богомољи, земљорадник. Био 
je изузетно висок и снажан. Радио je у Америци, али се послије неколико 
година напорног рада вратио у Богомољу. У браку са Стеванијом Остојић 
није имао дјеце. Умро je 1957. године у ТЗурђевића Тари, гдје je и сахрањен

9. Обрен Илијин, рођен у Богомољи, земљорадник. Из брака са Маријом Ра- 
дојевић, од Дурмитора, имао je дјецу: Анђу (удата за Петрића из Косанице, 
има кћер Даринку), 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 из Санџака, има 
дјецу: Петра и Јагоша). Обрен и Марија су умрли и сахрањени у Богомољи.

10. Јаков Илијин, рођен у Богомољи, земљорадник. Жењен са Милицом 
Чуровић из Боана, имао дјецу Лазара, Милутина, Митра, Петра, Стамену 
(удата за Ђорђија Јовановића из Пријепоља, нема дјеце, умрла и сахрањена 
у Пријепољу 1973. године), Божану (рођена 1884. године, удата за Јањачка 
Живковића, носиоца Албанске споменице, из Сврљига, живјела у Вруљи, 
нема дјеце, умрла 1987. године у Вруљи гдје je и сахрањена), Милосаву (уда- 
та за Максима Мрдака из Кордовине имала дјецу Млађена који je умро као 
дијете и Косу удату за Николу Секулића из Кордовине. Милосава je умрла 
и сахрањена у Кордовини 1959. године.) Јаков се са породицом преселио у 
Вруљу 1913. године, ту je умро и сахрањен.

11. Ђуро Илијин, рођен у Богомољи, земљорадник. Из брака са Видом Пе- 
ковић из Дробњака има дјецу: Радула, Радомира - Муја, Владимира, Мару 
(рођена у Богомољи, удата за Радосава Бадњара из Подгоре, има дјецу: Ра- 
доша, Ђола и Драга), Косу (удата за Радоја Лековића из ТЗурђевића Таре, има 
дјецу: Крста, Срета и Јована).

12. Томо Илијин, рођен у Богомољи, земљорадник. Из брака са Анђом Јег- 
дић има кћер Мару - Марицу (удата за Радована Рогана у Брајковачу, има 
дјецу) и Радула и Рада. Томо и Анђа су умрли и сахрањени у Богомољи.
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VI КОЉЕНО

1. Радован Вукосављев je рођен у Богомољи, a пошао je у Америку 1906. го- 
дине. Из брака ca Ружицом Шкулетић из Пјешиваца има дјецу: Сава, Нико- 
лу, Миливоја и Милицу. Радован je посјетио родно мјесто послије 52 године 
(било je то 1955. године). Други пут je био ожењен Францезом из Словеније, 
нема података о дјеци. Радован и Љубица су умрли у Америци.

2. Милинко Вукосављев, рођен у Богомољи, умро 
и  сахрањен у Будечевици. T o k o m  дугог и  достојан- 
ственог живота (умро у 110. години живота) уживао 
je глас великог познаваоца историје и прошлости 
братства Бојовића, Шаранаца и дурмиторког краја.
Из брака ca Бориком Кљајевић имао je дјецу: Радоја,
Драгоја, Софију (рођена у Будечевици, удата за Сава 
Лековића има дјецу), Ружицу Мању (рођена у Бу- 
дечевици, удата за Велимира Лековића, има дјецу),
Иконију (рођена у Будечевици, удата за Михаила Си- 
мићевића, има дјецу), Ковиљку (роћена у Будечеви- 
ци, удата у Србији, нема дјеце), Станушу (рођена у Будечевици, није се уда- 
вала, умрла 1993. године), Љубицу (рођена у Будечевици, умрла као дијете).

3. Радуле Вукосавл>ев (+), рођен Богомољи, умро као дијете.

4. Радоје Вукосављев (+), рођен у Богомољи, умро као дијете

5. Маринко Вукосавл>ев (+), рођен у Богомољи, 
официр црногорске војске, био je изузетно отресит 
и важио je за најбољег официра генерације. Прили- 
ком Илинданске прославе 1911. године на Цетињу, 
пошто je побиједио у надметањима, Маринку je при- 
пало да као најбољи носи барјак ca Обилића пољане 
до војног стана. To je била велика почаст коју нијесу 
могли пребољети двојица припадника његове чете 
(Мартиновић и Вукотић), na су ra смртно ранили.
Прије него je подлегао ранама, Маринко je успио 
„да се замијени" и убије обојицу. Сахрањени су све - 
тројица заједно у гробљу пред црквом на Цетињу. Маринко није био жењен 
и није оставио потомства.

6. Вук Вукосављев, рођен у Богомољи 1898. године, земљорадник и ратник. 
Био je изузетно храбар и отресит. Умро je 1973. године у Лицима и ту je 
сахрањен. Из брака ca Јованком Лековић, из Тјурђевића Таре, имао je дјецу:
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Вука, Вукоту, Вуколу, Маринка, Мару (удата за Мила 
Потпару у Крупице, развела се, умрла 1968. године, 
сахрањена у Лицима), Марушу (удата за Мираша 
Анђелића у Суводолу, има сина Веска, умрла 2006. 
године, сахрањена у Суводолу) и Миољку (удата за 
Данила Стијеповића из Мотичког Гаја и има дјецу 
Данка, Милоша, Веру и Данку).

7. Вуксан Милосављев, рођен 1890. године у Бого- 
мољи, умро и сахрањен на Мљетичку 1973. године.
Вуксан je био у комитама заједно са Бошком Бојо- 
вићем за све вријеме аустроугарске окупације. Коли- 
ко je имао поштовање према своме комитском вођи,
Вуксан je показао тиме што je најмађем сину дао ње- 
гово име - Бошко. Касније, 1919. године се преселио 
на Мљетичак, у Дробњаку, купује имање и ту остаје.
Три пута се женио. Из првог брака, са Стојом Жугић, 
имао je дјецу: Милосава, Јелену (умрла као дијете),
Неду (удата за пок. Војина Вућића, има сина Милету 
и Станку (није удата). Вуксанова жена Стоја, умрла je 1929. године. У другом 
браку са Бојаном Кандић није имао дјеце. Бојана je умрла млада. Из трећег 
брака, са Љубицом Вилотијевић, из Дужи, имао je дјецу: Петрашина, Ми- 
лосава, Слободана, Бошка, Анку (удата за Синишу Шишовића у Морачи, 
има дјецу Зорана, Ненада, Петра, Раду, Слободанку (била удата за пок. Рајка 
Алексића, има сина Ђорђија - Ћура), Јелицу (удата за пок. Аранђела Луко- 
вића из Српске Ивањице, има синове Рајка и Милана).

8. Вукајло Милосављев, рођен у Богомољи, гдје je умро и сахрањен. Из бра- 
ка са Пејком Марић из Тепаца имао je децу: Луцију (није се удавала, умрла), 
Стану (удата за Новаковића у Расову, убијена, имала кћер). Вукајлу je умрло 
осоморо мушке дјеце, свако врло брзо no рођењу.

9. Радоман Милосављев, рођен у Богомољи, земљо- 
радник, умро 1972. године и сахрањен у Богомољи.
Међу братственицима и племеницима уживао je глас 
изузетно поштеног и истинитог човјека. Из брака са 
Граном Новосел, са Босаче, имао je дјецу Миливоја,
Мима, Блажа и Косу (није се удавала).
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10. Иван - Већо Арсенијев, рођен 1911. године у 
Богомољи, радник и земљорадник, Био je угледан и 
цијењен у братству и средини у којој je живио. Ва- 
жио je за врсног познаваоца прошлости братства 
Бојовића и Шаранаца. У току 1947. године био je 
злостављан од стране УДБ - е пошто je оптужен да 
наводно крије одметнике. Наслиједио je од оца спо- 
собности лијечења ломова и ишчашења костију. Из 
брака са Милијаном Караџић, из Буковице, имао je 
дјецу: Млађена, Војислава, Милосаву, Милицу (уда- 
та за Душана Шушића, има дјецу, Радована - Раца и 
Горана), Милеву и Драгу (професор књижевности у Никшићу, није удата). 
Иван je умро 1995. године у Ђурђевића Тари.

11. Павле Арсенијев (+), рођен у Ђурђевића Тари, умро у 15-тој години жи- 
вота, сахрањен у Ђурђевића Тари.

12. Љубомир - Љубо Арсенијев, рођен у Ђурђевића 
Тари 1931. године, земљорадник. и изузетан мајстор.
У априлу 1947. године био je оптужен од стране УДБ
- е да je јатак одметницима и изложен je незапамће- 
ном мучењу. Везивали су га за ноге опасачима и 
спуштали са главом надоле, низ тарске стијене. Из- 
држао je све муке. Из брака са Даницом Раонић има 
дјецу: Петра, Драгана и Драгицу (удата за Миленка 
Рончевића, има дјецу: Бранка и Зорицу). Посједовао 
je исте способности у помагању људима као отац Ар- 
сеније и брат Бећо. Умро je 2011. године у Ђурђевића 
Тари, гдје je и сахрањен.

13. Милош Арсенијев, рођен 1928. године Ђурђе- 
вића Тари. Умро и сахрањен у Ђурђевића Тари. Био 
je најдаровитији и најбољи ђак у Кршу, касније по- 
знат 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 покретан и инвалид, изло- 
жен je истим мукама као и његова браћа. Везивали су 
га за ноге конопцима и спуштали са главом надоље 
да виси над тарским стијенама. И данас се прича 
како je стоички поднио мучење. Није жењен и нема 
потомства. Умро je 1977. године у Будечевици, гдје je и
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14. Павле Ристов - Чалов, рођен 1912. године у Бо- 
гомољи, земљорадник. Погинуо je 1942. године на 
Вратилу (Сињајевина), као борац Дурмиторског 
партизанског одреда. Из брака ca Милицом Анђелић 
из Палежа, има дјецу: Милована, Милијану (рође- 
на 1940. године у Богомољи, неудата, живи и ради 
у Жабљаку), Стану - Наталију (рођена 1941. године, 
удата за Милинка Шљиванчанина, има дјецу: Мило- 
ша, Милету и Миодрага). Павлова супруга Милица 
умрла je 1983. године у Богомољи, гдје je и сахрањена.

15. Обрад Крстов, рођен 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 дјецу: Милоша, Милана, Милку (рођена 1922. го- 
дине у Подгори, није се удавала, умрла у Подгори 1988. године), Милијану 
(рођена у Подгори 1929. године, 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 
Подгори 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 јеу  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 општине. У току Другог 
свјетског рата био je у НОП - у - омладинској брига- 
ди „Будо Томовић“. Рањаван je у борби ca Њемцима.
Послије рата био je члан Среског народног одбора у 
Шавнику. Душан je био дружељубив и јако омиљен.
Имао je побратимства ca Богданом Павловићем из 
Доброг Нугла и Вуком Мандићем из Кормана. Био je 
велики мајстор за израду предмета и алатки од дрве- 
та. Умро je 1988 године у Богомољи, гдје je и сахрањен.
Из брака ca Јеленом Бадњар из Подгоре, имао je кћер Мијољку (рођена 1934. 
године у Богомољи. Живјела je и радила у Херцег Новом, a остаће упамћена 
и но изузетном дочеку свих братственика који су долазили у Бању Игало. Из 
брака ca Стеваном Шћепановићем, милиционером из Горње Бијеле код Шав- 
ника, имала je дјецу Раду (удата за Драгана Дурутовића, има сина Бранка), 
Радмилу (удавата за Boja Радишића, има сина Василија) и Ангелину -  Гину 
(удата за Бата Симоновића, има дјецу: Ивана, Љуба и Јелену). Душанова су- 
пруга Јелена умрла je 1968. године. Душан се други пут женио ca Миленом 
Остојић из Пушањског дола. Нијесу имали дјеце.
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17. Бојо Крстов, рођен 1909 године у Богомољи, као 
близанац са сестром Бојаном, земљорадник. По ка- 
питулацији Југославије 1941. године, враћа се из 
резерве у Богомољу и убрзо се прикључује НОП-у.
Учествовао je у бројним борбама за ослобађање Са- 
рајева, Карловца, Дуге Ресе и Загреба. По завршет- 
ку рата учествовао се у бројним радним 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 Станицом 
Шљиванчанин имао je дјецу: Јагоша, Уроша, Радоша, Јованку (рођена 1934. 
године, удата за Илију Јекнића из Мораче, има сина Веселина. Послије раз- 
вода 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 Гардовића у Косаници, нема дјецу, живе 
у Подгорици) Јелисавку - Јелу (рођена 1948. године у Богомољи, удата за 
Филипа Богавца из Мојковца, има дјецу: Слађану и Веселина. Јела je умрла 
2005. године и сахрањена у Бјелојевићима).

18. Милутин Јаковљев, рођен у Богомољи, одселио 
се у Зајечар гдје je радио као жандар. Из брака са Не- 
дом Нешковић из Зајечара има сина Новицу и кћер- 
ку Анку (рођена 1949. године, није се удавала, живи у 
Зајечару). Милутин je умро 1987. године и сахрањен 
je у Зајечару.

19. Митар Јаковљев, рођен у Богомољи 1890. године.
Од 1913. године живио у Вруљи и из брака са Вели- 
ком Николић имао синове Светозара - Лазара, Бош- 
ка и Вељка. Из другог брака са Јелом Ћосовић има 
кћерку Гроздану - Миљу (рођена 1943. године, удата 
за Радована Гомилановића из Мијаковића, има дјецу 
Зорана и Зорицу). Митар je био чувен no томе што 
je знао да намјешта ломове и ишчаше na су многи из 
Пљеваља, no препоруци доктора, долазили код њега.
Умро je 1980. године и сахрањен je у Вруљи.

20. Лазар Јаковљев, рођен у Богомољи, учествовао у Првом свјетском рату 
као борац Језерошаранског батаљона, рањен у борби на Грамусовићима и
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од последица рана je умро у Будечевици. Сахрањен je на Богомољи. Није се 
женио и нема потомство.

21. Петар Јаковљев, рођен у Богомољи 1900. годи- 
не. Од 1913. године живио у Вруљи и из брака са 
Божаном - Јејом Коћало, из Вруље, имао дјецу Гојка,
Бранка, Рајка, Славка, Даринку (рођена 1937. годи- 
не, удата за Мирослава Радојичића у Љиг, има кћер- 
ку Наду), Даницу (рођена 1943. године, из брака са 
Њјком Бојовићем - Грловићем, има сина Предрага и 
кћерку Наду, живи у Бачкој Тополи) и Границу (рође- 
на 1947. године, није се удавала, живи у Вруљи). Ha 
изградњи пута Пљевља - Бијело Поље у Кракалицама 
1959. године, Петар je остао без десне шаке када мује 
каписла од мине експлодирала у руци. Умро je 1993. године и сахрањен je у 
Вруљи.

22. Радуле ТЈуров, рођен у Богомољи, земљорадник. Из брака са Драгицом 
Зарубица, из Провалије, имао дјецу: Трипка, Љубицу (неудата), Милку (уда- 
та за Бранка - Баја Шљиванчанина, има дјецу), Милосаву (удата за Рајка Па- 
шића, има дјецу), Љубицу (није удата).

23. Радомир - Мујо ТЈуров, рођен у Богомољи, земљорадник. Из брака са 
Достом Максимовић, из Косанице, има дјецу: Илију, Милију, Љубинку (уда- 
та за Зорана Јевтовића из Маоча, има дјецу), Милијану - Коку (удата за Ра- 
дована Кљајевића из ТЗурђевића Таре, има сина Драгишу).

24. Владимир ТЈуров (+)5 рођен у Богомољи. Умро у току рата, 1943. године, 
као момак. Није се женио и нема потомства.

25. Радуле Томов (+), рођен у Богомољи, умро у првој години живота.

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

VII КОЉЕНО

1. Сава Радованов, живио са родитељима у Америци, нема других подтака.

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

3. Миливоје Радованов, рођен и живио са родитељима у Америци, нема 
других података.
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4. Радоје Лако Мидинков, рођен je 15. фебруара 
1920. године у Будечевици, Завршио je 4 разреда ос- 
новне школе и ca петнаест година почиње да ради 
при Секцији за оправку пута ca пуним радним вре- 
меном. Био je запослен на изградњи Великог моста 
на Тари, од септембра 1937. до марта 1940. године.
Ca почетком Другог свјетског рата прикључује се на- 
родноослободилачком отпору при позадној чети и 
обавља курирске послове на подручју Сињајевине и 
Жабљака. У септембру 1943. године одлази у Четвр- 
ту пролетерску црногорску бригаду и излази из рата 
ca чином водника. Након ослобођења остаје у ЈНА, одлази на Косово гдје 
ради на чишћењу заосталих балистичких банди, све до демобилизације у 
новембру 1946. године. Због своје храбрости, људских и војничких врли- 
на, одликован je ca двије Медаље за храброст, Орденом заслуга за народ и 
Орденом партизанске звијезде. Два пута je одлазио на омладинску радну 
акцију приликом изградње пруге Никшић - Титоград (Подгорица), a трећи 
пут на изградњу Жељезаре Никшић. Радио je у дрвном предузећу „Глибаћи“, 
Сељачкој радној задрузи и дрвноиндустријском предузећу „Мачва“ из Бање 
Ковиљаче. Члан КПЈ постао je у августу 1945. године и биран je за одборника 
у Скупштини општине Жабљак, али се због свог бескомпромисног става и 
незадовољством рада општинске управе повукао из активног бављења no- 
литиком. Није волио да прича о својим ратним данима, a кад би то чинио, 
његова ратна свједочења често се нијесу слагала ca историјом која je напи- 
сана партизанском руком. Волио je на посебан начин своје братственике и 
често им помагао, поготово оне који су били слабијег материјалног стања a 
имали дјецу на школовању, трудећи се да изађе свима у сусрет због чега je 
био и поштован и омиљен у свом окружењу. Аматерски се бавио метеоро- 
логијом, истражујући природне појаве које су му омогућавале да ca прилич- 
ном тачношћу предвиђа временске прилике на дужи период. Није се женио 
и за собом није оставио потомке. Умро je 16. децембра 1992. године након 
дуже болести и сахрањен je у Будечевици.

5. Драгоје Милинков, рођен 1939. године у Будече- 
вици. Основну школу завршио у Жабљаку, a гимна- 
зију у Пријепољу. Вишу педагошку школу завршио 
у Нишу. До 1965. године радио као наставник у Ср- 
бији. Послије тога одлази у Добој гдје ради као на- 
ставник и директор неколико осмогодишњих школа.
Оснивач je прве Учитељске задруге у Југославији и 
за то je добио Златну плакету од Савеза за техничку 
културу БиХ 1984. године. Од 1992. године учествује 
као добровољац у одбрани Добоја. Послије пензио- 
нисања живио у Жабљаку. Умро 2006. године у Бео-
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граду и сахрањен у Будечевици. Из брака са Душанком Станојевић из Ср- 
бије, има дјецу: Горана, Горицу (удата за Миладина Лековића, има дјецу Вука 
и Уроша).

6. Вуко Вуков, рођен у Будечевици. Завршио je Вишу 
педагошку школу у Београду. Наставник математи- 
ке. Био je врло угледан и поштован братственик који 
je плијенио својом непосредношћу, честитошћу, до- 
стојанственим држањем и љепотом. Повјераване су 
му врло одговорне друштвено политичке функције.
Дуго година био je предсједник Општинског вијећа 
Савеза синдиката. Био je предсједник Вијећа удруже- 
ног рада општине Жабљак. Погинуо je године 1980. у 
Никшићу, у саобраћајној несрећи. Из брака са Тома- 
ном Бадњар из Подгоре, има дјецу: Предрага и Татја- 
ну (рођена у Жабљаку, удата за Зорана Благојевића из Жабљака, има дјецу: 
Нину и Тару).

7. Вукота Вуков, рођен у Будечевици, земљорадник. Из брака са Даринком 
Поповић, из Крша, има дјецу: Милована, Мирка, Вукића, Лидију - Љику 
(удата за Радована Вуковића, има дјецу: Миланка и Милојку), Миљу (удата 
за Славка Шљиванчанина, има дјецу: Сандру, Јелену, Марину, Василија и 
Светозара).

8. Вукола Вуков, рођен 1946. године у Лицима, рад- 
ник, живи у Подгорици гдје je подигао породич- 
ну кућу. Угледни братственик, до чије ријечи се са 
посебним поштовањем држи у братству Бојовића.
Ожењен Милицом Јегдић, немају дјеце.

9. Маринко Вуков, рођен 1952. године у Лицима, шумар. Из брака са Миле- 
вом Шљиванчанин има дјецу: Раду (студент), Наду (завршила средњу шко- 
лу), Јованку (ученица средње школе) и Радована.

10. Милосав Вуксанов (+), рођен на Мљетичку, умро као дијете.

*

Џ
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11. Петрашин - Перо Вуксанов je рођен на Мље- 
тичку 1939. године. Послије завршене средње шко- 
ле, одлази на студије у Загреб, гдје са групом другова 
из авантуристичких разлога прелази у Италију. Та- 
дашња власт га проглашава политичким емигран- 
том, na из италијанског азила, пошто добија Југосло- 
венски пасош, почетком шездесетих година одлази 
за Шведску све до 1964. године када добија амнестију 
и слободан повратак. Читав свој живот носио je ана- 
тему политичког емигранта. Дио живота провео je 
радећи у Паризу, Лондону, Цириху, Подгорици, та- 
дашњем Титограду (гдје je пронашао своју животну сапутницу) и Светом 
Стефану. Највећи дио живота провео je у Шведској, гдје je често угошћа- 
вао своје братственике и пријатеље. Завршио je филолошки факултет, био 
професор српског језика српској дијаспори у Шведској. Бавио се, веома 
успјешно лингвистиком, филателијом и приватним бизнисом. Активан je у 
политичком животу Шведске, као истакнути заступник српске национал- 
не заједнице. У вријеме ослободилачког рата у БиХ активно je помогао са 
својим фондом Републику Српску, a као највећа донација спомиње се помоћ 
за оснивање оснивање прве ТВ у Републици Српској. Из брака са Тањом 
Влаховић из Подгорице има дјецу: Вуксана(Вула) и Божану (из брака са Ве- 
ском Љешевићем из Подгорице, има сина Крста - Кристијана и ћерку Ната- 
шу; из другог брака са Небојшом Књежевић има синове Симеона и Оливера 
и ћерке Тању и Јању). Петрашин je умро 29. новембра 2012. године у Што- 
холму. По његовој жељи je кремиран.

12. Милосав Вуксанов, рођен 1948. године на Мљетичку, пензионер и 
земљорадник. Из брака са Јеленом Кандић, из Слатине, има дјецу Николу и 
Јерину (удата, за Ракетића, имају двије кћери Данијелу и Андријану, живе у 
Подгорици).

ш
Милосав и Слободан Вуксанови са породицим
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13. Слободан Вуксанов, рођен 1956. године на Мљетичку. Живи и ради у 
Будви (37 година ради при Пошти Црне Горе у Светом Стефану). У браку ca 
Надом - Гаром Јаредић из Никшића има ћерке Миланку (удата у Цетиње и 
има сина Крста), Мају, Љубицу (има сина Петра) и Милицу (ученица).

14. Бошко Вуксанов, рођен 1961. године на Мљетичку, завршио Средњу 
школу (технолог машинства). Живи и ради у Светом Стефану - Будва. 
Успјешно се бави филателијом, нумизматиком, сликарством. У браку ca Ве- 
селинком Дамјановић из Пљеваља има сина Стефана и кћер Јовану (студент 
Поморског менанџмента у Котору)..

15. Миливоје Радоманов, рођен 1941. године у Бого- 
мољи. Kao изврстан мајстор, радио je на уређивању 
ентеријера многих државних и приватних станбених 
објеката. Због људских врлина које ra красе, изузет- 
но je поштован у друштву Бојовића и племену ша- 
ранском. Живи као пензионер у Лицима. Из брака ca 
Мирославом Балтић имао je сина Славка. У другом 
браку ca Станом Касалицом нема дјеце.

16. Мимо Радоманов, рођен 1944. године у Бого- 
мољи, радник, важи заодличног познаваоцаисторије 
братства Бојовића и племена Шаранци. О Мимовој 
бистрини и мудрости заживјеле су у народу бројне 
анегдоте. Живи у Богомољи. У разведеном браку ca 
1раном Тончић из Мале Црне Њре, није имао дјеце.

17. Блажо Радоманов, рођен 1946. године у Бо- 
гомољи, квалификовани радник. Kao најмлађи од 
тројице браће Блажо достојно чува углед дома и по- 
родице, који су утемељили њихови родитељи и пре- 
ци. Живи у Жабљаку. Из брака ca Невенком Шљи- 
ванчанин има дјецу: Драгића и Радомана (Рашка).

w

W
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18. Млађен Иванов - Бећов, рођен 22. марта (Мла- 
ђенци) 1951. године у ТЈурђевића Тари. Основну 
школу похађао у Тари и Косаници, a гимназију у 
Пљевљима. Дипломирао на Економском факултету 
у Подгорици, из области финансија. Обављао je зна- 
чајне дужности дуги низ година у предузећу Угости- 
тељство - Пљевља, шефа плана и анализе, a потом 
и директора, - све до процеса приватизације. Био 
директор Пољопромета, a након тога радио je у СО 
Пљевља, у сектору за финансије. Био je харизматич- 
на, омиљена, и ненаметљива личност, и у породици, 
професији, у селу, у племемену, према људима. У многе послове се разумије- 
вао као прави професионалац. Један je од покретача обнове Манастира Св. 
Арханђела Михаилау Ђурђевића Тари и члан Организационог одбора за из- 
градњу. Својим активностима и бдењем у току изградње, заједно са осталим 
прегаоцима, уградио je свој лик и молитву пред Господа и Арханђела Миха- 
ила. Био je пасионирани риболовац. Упокојио се 11. септембра (Усјековање 
главе Јована Крститеља) 2006. у Подгорици. Сахрањен у Ђурђевића Тари.

19. Војислав Иванов - Бећов, рођен 1952. у Ђурђе- 
вића Тари, трговински и угоститељски радник. Сту- 
дирао Вишу пословну школу у Београду. И поред ак- 
тивности на послу, уложио je велики труд и љубав 
за одржавање породичног имања, заједно са братом 
Млађом. Његовао je породичне и људске вриједно- 
сти и својим животом и радом пројављивао вјеру у 
Христа Бога. Трагично преминуо 2012. у Ђурђевића 
Тари. У браку са Вањом Јаковљевић из Бобова, имају 
дјецу: Христину (студент Српског језика и књижев- 
ности у Никшићу), Ивана и Машу (ђак 3. разреда).

20. Петар Љубомиров - Љубов, рођен у ТЈурђевића Тари, 1958. године. Живи 
у Аранђеловцу. Ради у руднику Колубара (Лазаревац), као металостругар. 
Учествовао je на Мостарском ратишту. У браку са 
Биљаном Веселиновић из Рашке, имају дјецу, Алек- 
сандру - Сандру (удата за Драгољуба Радоњића, имају 
дјевојчицу Николину), Анђелу (удата за Миливоја 
Ђуровића, имају дјецу Тамару и Лару) и Милоша.

21. Драган Љубомиров - Љубов, рођен 1963. године 
у Ђурђевића Тари. Живио са родитељима и радио на 
породичном имању у Ђурђевића Тари. Неколике го- 
дине живио у Аранђеловцу, гдје je умро 2015. године.
Сахрањен у Ђурђевића Тари.
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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. Направио je преко сто кућа у 
дурмиторском крају. Из брака са Радом Цицмил имао дјецу: Обрда, Драгану 
(рођена 1966. године, завршила СТШ, удата за Буда Рондовића из Доброг 
Нугла, има дјецу: Слађану и Илију), Рајку (рођена 1968. године у Подгори, 
завршила СТШ, удата за Мира Пјешивца из Жабљака, имају дјецу:Стефана 
и Радована), Божидарку (рођена 1973. године 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 Никшића, имају кћер Ану, живе и раде у Будви).

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

25. Јагош Бојов (+), рођен 1938. године у Богомољи. Умро je 1947. године од 
последица саморањавања у болници на Цетињу. Сахрањен на Цетињу.

26. Урош Бојов, рођен 1940. године у Богомољи. Kao 
омладинац учествовао на радним акцијама. Био je 
командант чете на изградњи пута Ниш - Београд.
Радни вијек je провео као саобраћајни милционер 
у тадашњем Титогарду гдје се и пензионисао. Био 
je угледан, поуздан и омиљен братственик. Послије 
пензионисања, купио je имање у Бјелопавлићима 
(Томашевићи), гдје je направио породичну кућу.
Умро je 2003. године у Подгорици, a сахрањен на 
гробљу поред манастира Ждребаоник у Бјелопав- 
лићима. Из брака са Милевом Секуловић из Брскута 
има дјецу: Жељка, Бошка и Биљану (рођена у Подгорици, завршила Средњу 
хемијску школу, удата за Зорана Дамјановића, официра из Жабљака, има 
ћерку Милицу, завршила Средњу медицинску тпко- 
лу, и сина Николу, ученик Медицинске школе).

27. Радош Б о ј о в , рођен 1942. године у Богомољи.
Завршио je Средњу економску школу и радио у ОГП 
„Титоград“ гдје je и пензионисан. Веомаугледан брат- 
ственик, који одлично познаје историју Шаранаца и 
братства Бојовића, na je пружио велику помоћ у пи- 
сању овог Родослова. Из брака са Видом Булатовић 
из Требаљева, има дјецу: Александра (Аца), Зорана 
и Марину (рођена у Колашину, завршила Правни
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факултет у Подгорици, у браку ca Божом Мариновићем из Подгорице, има 
кћер Мају).

28. Новица Милутинов, рођен у Зајечару 1937. 
године гдје и данас живи. Из брака ca Љиљаном 
Живковић из Зајечара има сина Миљана и кћерку 
Милијану (рођена 1974. године, завршила Правни 
факултет, удата за Мирка Јовнаша из Обрежа на 
Обедској Бари, има сина Марка и кћерку Ану, живи 
и ради у Зајечару).

29. Светозар - Лазар Митров, рођен у Вруљи 1933. 
године. Завршио пољопривредни факултет и 1959. 
године емигрирао за Аустралију - Сиднеј. Из бра- 
ка ca Маргарет Блисс из Сиднеја има кћерку Наду 
(рођена 1969. године, живи и ради у Сиднеју). Лазар 
je умро 1993. године и сахрањен je у Сиднеју.

30. Бошко Митров, рођен у Вруљи 1935. године. Kao 
апсолвент Филозофског факултета емигрирао je за 
Аустралију - Сиднеј ca братом Лазаром 1959. године 
гдје и сада живи. Из брака ca Неном Матић из Дрни- 
ша има сина Јола и кћерку Љиљу (рођена 1976. годи- 
не, живи и ради у Сиднеју).

31. Вељко Митров, рођен у Вруљи 1937. године. Же- 
нио се ca Анђом Радовић из Пиве, није имао дјеце. 
Ни из другог брака ca Надом Лукић из Бање Луке 
нема дјеце. Једно вријеме je живио у Сивцу, 1987. 
године се преселио у Сиднеј гдје je живио до 2013. 
Када се вратио у родну Вруљу, гдје би како je он ре- 
као „оставио кости“. Вељко je умро 2016. године и 
сахрањен je у Вруљи.
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32. Гојко Петров, рођен у Вруљи 1940. године. Годи- 
не 1962. са супругом Драгојлом рођеном Чабаркапа, 
са Градине, сели се за Никшић гдје je до пензије ра- 
дио у Никшићкој жељезари. Живи у Никшићу, има 
дјецу Зорана, Ранка и Зорицу (рођена 1966. године, 
завршила Наставнички факултет у Никшићу одсјек 
за биологију и хемију, Из брака са Драгутином Гојко- 
вићем из Брезовика има дјецу Александру, Петра и 
Ању).

33. Бранко Петров, рођен у Вруљи 1949. године. 
Живио и радио у Београду од 1972. године до 2008. 
године кад се пензионисао и вратио у Вруљу гдје и 
данас живи са супругом Оливером рођеном Милин- 
ковић из Ужица, нема дјеце.

34. Рајко Петров, рођен у Вруљи 1951. године. Живи 
у Пљевљима и из брака са Надом Јакшић има дјецу 
Игора и Ирену (рођена 1980. године, удата за Весели- 
на ТЗуровића, живи у Пљевљима, има синове Немању 
и Бојана).

35. Славко Петров, рођен у Вруљи 1953. године. 
Живи у Вруљи и из брака са Стојаном Бујишић има 
дјецу Виктора, Милосаву (рођена 1979. године, удата 
за Горана Коњевића, живи у Подгорици, има кћерке 
Сару и Лару), Ивану (рођена 1981. године, удата за 
Њрана Бујишића, живи у Пљевљима, има дјецу Ла- 
зара и Тамару).
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36. Трипко Радулов, рођен у Богомољи, земљорадник. Из брака са Јелом Ра- 
онић из ТЗурђевића Таре има дјецу: Миодрага, Горицу (рођена у Богомољи, 
удата за Васка Чуровића, живе у САД - у, има дјецу), Зору (рођена у Бого- 
мољи, удата за Милана Голубовића из Берана, има дјецу), Наташу (рођена 
у Богомољи, удата за Бранка Полију у Добром селу, има дјецу) и Снежану 
(није удата).

37. Илија Радомиров - Мујов, рођен у Богомољи, живи и ради у Жабљаку. 
Из брака са Љиљом Минић из Косанице има дјецу: Милорада и Марину 
(студент). Љиља je умрла 1995. године и сахрањена у Жабљаку

38. Милија Радомиров - Мујов, рођен у Богомољи. У браку са Иреном 
Премзли има сина Марка.

VIII КОЉЕНО

1. Горан Драгојев, рођен 1963. године у Јагодини. Основну и средњу школу 
завршио у Добоју, a факултет у Београду. Ради у Народној банци Србије као 
савјетнику Заводу заизрадуновчаницаи кованог новца - Топчидер. Из бра- 
ка са Славицом Јанковић из Ваљева има сина Александра и ћерку Оливеру 
(удата за Богдана Вујовића из Ужица, има ћерку Наталију).

2. Предраг Вуков, рођен 1971. године у Жабљаку, 
завршио Металуршки факултет у Подгорици. Живи 
и ради у Подгорици гдје je подигао породичну кућу 
и успјешно се бави приватним предузетништвом.
Један je од млађе генерације братственика, који има 
изванредно развијен осјећај очувања традиционал- 
них вриједности нашег братства у вртлозима ововре- 
мених изазова. Из брака са Драганом Милошевић 
из Требиња има дјецу: Павла, Јакова, Вука и Софију 
(рођена 2018. године у Подгорици).

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

4. Мирко Вукотин, рођен 1973. године у Лицима, није жењен.

5. Вукић Вукотин (+), рођен и умро 1979. године у Лицима, гдје je и сахрањен.
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6. Радован Маринков, роћен 1995. године у Пљевљи- 
ма. Средњу машинску школу смјер компјутерски 
техничар завршио je у Подгорици. Живи у Дани- 
ловграду, a ради у Подгорици као техничар за звук 
и расвјету.

7. Вуксан - Вуле Петрашинов, рођен 13. децембра 1969. године у Шавнику. 
Живи и ради у Штохолму у Шведској.

8. Стеван - Стевица Бошков, рођен 14. јануара 1993. 
године у Цетињу. Завршио je Факултет за туризам и 
угоститељство. Ради и као асистент и кореограф у 
КЦ „Стара Будва „ Kao фолклораш и асистент у кул- 
турним друштвима „Кањош“ и „Стара Будва“ оби- 
шао и предствљао црногорску традицију у више од 
15 земаља Европе и Азије. Тренутно ради у Америци 
(Мајами).

9. Никола Милосављев, рођен 13. децембра 1975. године у Шавнику. Живи 
и ради у Шавнику.

10. Славко Миливојев (+), рођен 1963. године у Бо- 
гомољи, завршио je средњу школу. За вријеме крат- 
ког живота био изузетно цијењен и уважаван, na je 
више пута био на одборничким и посланичким ли- 
стама СНС и ДСС у Мојковцу. Умро je изненада у 
Мојковцу 2003. године, сахрањен je у Богомољи. Није 
се женио.

11. Драгић Блажов, рођен у Богомољи, квалификовани радник, живи ca ро- 
дитељима у Жабљаку.

12. Радоман (Рашко) Блажов, рођен у Богомољи. Из брака ca Сањом Дедо- 
вић из Андријевице има дјецу Милену и Јанка.
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13. Обрад - Веско Милошев, рођен 1970. године у Подгорици, неожењен. 
Завршио средњу техничку школу. Ради у станици милиције у Жабљаку.

14. Жељко Урошев, рођен 23. 08. 1968. године у Под- 
горици. Основну школу, гимназију и Економски фа- 
култет завршио у Подгорици, гдје живи и ради. Још 
као студент био je предсједник организације ДЕА 
која се бавила пружањем разних врста помоћи угро- 
женој дјеци на нашим просторима. Добитник je број- 
них диплома и захвалница за свој хумани рад. Био 
je уредник часописа „Стазе“, који je имао за циљ да 
прикаже социјалну проблематику у Црној Гори, ани- 
мира ширу јавност и упозна je са стварним стањем 
друштва. Сарадникје иу неколико НВО које имају за 
циљ да помогну социоекономски положај становништва. Од 2002. године je 
директор Центра за запошљавање и рехабилитацију „Фалкон“ у Подгорици 
и координатор на првој заштитној радионици у Црној Гори, фабрике обуће 
и лаке текстилне конфекције. Од 2004. године je оснивач и власник очне 
ординације у Подгорици. По препоруци страних НВО прелази на мјесто ди- 
ректора првог рехаб. центра у Црној Гори гдје покреће изградњу поменутог 
објекта. Од 2010. године ради у Бироу рада у Подгорици на мјесту Савјетни- 
ка за посредовање у запошљавању. Из брака са Тањом Шеваљевић, љекаром 
специјалистом за очне болести из Тивта, има сина Василија. Жељков кон- 
такт телефон je 069 671 419.

15. Бошко Урошев, рођен 1971. године у Подгори- 
ци, завршио Средњу хемијску школу. Афирмисао 
се као врло перспективан карикатуриста и до сада 
je имао неколико запажених изложби (Подгорици,
Херцег - Новом, Жабљаку). Живи и ради у Данској.
И у Данској наставља да се бави карикатуром, na већ 
сада има веома запажене резултате. Из брака са Сне- 
жаном Шекуларац, поријеклом из Берана, рођеном у 
Копенхагену, има дјецу: Бојану, Марка и Нину.

16. Александар - Ацо Радошев (+), рођен je 1970. го- 
дине у Титограду. Умро je 1986. године и сахрањен на 
градском гробљу у Титограду, данашњој Подгорици.

2 2 6



2. РОДОСОВ БРАТСТВА БОЈОВИЋ

17. Зоран Радошев, рођен 24. VI 1973. у Титограду.
Основну и средњу школу завршио у Подгорици, a Фи- 
лозофски факултет у Никшићу. Професор историје 
и географије. Оснивач покрета „Забјело Република“
1991. године. Био новинар и уредник у независним 
медијима од 1994 до 2004: „Омладински Графити“ 
радио „Антена М“, радио „Free Montenegro“. Осни- 
вач и уредник „АВИфест - а“ (фестивала кратког 
филма). Од 2012. године оснивач НВО „Удружење 
љубитеља Горице и природе“. Аутор ТВ и радио еми- 
сија „Забјело Република“ и играиог филма „Злагне 
чакље“ десетина кратких филмова, реклама, радијских емисија и видео кам- 
пања. Ожењен са Алексадром Вишњић. Имају сина Александра.

18. Миљан Новичин, рођен 1971. године у Зајечару гдје и живи. Из првог 
брака са Оливером Пљеваљчић има кћерку Милицу (рођена 1999. године), 
други брак му je са Данијелом Нешић из Прокупља.

19. Милутин Лазаров, живи у Аустралији, нема података о породици.

20. Јоле Бошков, рођен у Сиднеју 1979. године, зав- 
ршио технолошки факултет, живи и ради у Сиднеју.

21. Зоран Гојков, рођен 1968. године у Никшићу гдје 
живи и ради. Из брака са Ранком Радовић из Ник- 
шића има синове Стефана и Горана.
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22. Ранко Гојков, рођен 1970. године у Никшићу гдје 
живи и ради. Ожењен Надом Перовић из Никшића. 
Има дјецу Вориса, Лидију (рођена 1999. године) и 
Тијану (рођена 2003. године).

23. Игор Рајков, рођен 1977. године у Пљевљима, 
завршио Шумарски факултет - смјер обрада дрвета у 
Београду 2008. године, магистрирао 2013. године на 
Машинском факултету у Подгорици. Ожењен Еми- 
лијом Пауновић из Смедерева, живи и ради у 
Пљевљима, има дјецу Петра и Тару (рођена 2009. го- 
дине).

24. Виктор Славков, рођен 1976. године, завршио 
Средњу школу унутрашњих послова у Сремској Ка- 
меници 1994. године. Ради у интервентној јединици 
полиције у Пљевљима. Из брака ca Росандом Шљу- 
кић има дјецу Александра, Ању (рођена 2002. годи- 
не) и Милицу (рођена 2005. године).

25. Миодраг Трипков, рођен 30. 6. 1977. у Богомољи. Електротехничар, 
ради у служби обезбјеђења амбасаде САД у Подгорици. У браку ca Тањом 
ТЗуришић из Пријепоља има синове Бојана, Луку и Милоша.

26. Марко Милијин, студент, живи ca родитељима.

27. Милорад Илијин, рођен у Жабљаку, ученик. Живи у Жабљаку ca поро- 
дицом.
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28. Иван Војислављев, рођен у Пљевљима 2003. 
године. ТЗак 9. разреда школе „Ристан Павловић“, у 
Пљевљима.

29. Милош Петров, ђак, живи ca родитељима

IX КОЉЕНО

1. Александар Горанов, рођен 1997. године у Београду. Активни спортиста 
и студент Факултета за безбедност.

2. Павле Предрагов, рођен 2004. Године у Подгори- 
ци,ученик

3. Јаков Предрагов, рођен 2008. године у Подгори- 
ци,ученик

4. Вуко Предрагов, рођен 2015. године у Подгорици

5. Јанко Радоманов, рођен 11. 11. 2001. године у Жабљаку. Живи код роди- 
теља.

6. Марко Бошков, рођен 7. 09. 2001. године у Копен- 
хагену -  Данска. Ученик je средње електро школе у 
Копенхагену, гдје живи ca родитељима.
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7. Василије Жељков, рођен 24. 11. 2001. године у 
Подгорици. Ученик средње електро школе у Подго- 
рици, смјер програмерство. Течно говори и пише ен- 
глески и њемачки. Живи у Подгорици.

8. Александар Зоранов, рођен 22. 5. 2007. године, 
ученик Основне школе „Сутјеска у“ у Подгорици

9. Горан Зоранов, рођен 2000. године у Никшићу, ученик.

10. Стефан Зоранов, рођен 1998. године у Никшићу, ученик

11. Лука Миодрагов, рођен 3. 11. 2003. године, ученик средње школе, живи 
код родитеља.

12. Војан Миодрагов, рођен 30. 10. 2001. године, ученик средње школе, 
живи у Подгорици.

13. Милош Миодрагов, рођен 12. 10. 2009. ТЗак, живи код родитеља у Под- 
горици.

14. Ворис Ранков, рођен 2002. године у Никшићу, ученик

15. Петар Игоров, рођен 2007. године у Пљевљима, ученик.

16. Александар Викторов, рођен 2013. године у Пљевљима.
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Предачка линија од родоначелника до данас: 
Бојо - Тјорђије - Милован-Чуно - Илија - Тјуро

КОЉЕНО

Бојовићи -  Чуновићи
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Предачка линија од родоначелника до данас: 
Бојо - Тјорђије - Милован-Чуно - Илија - Јаков

КОЉЕНО

Бојовићи -  Чуновићи
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Предачка линија од родоначелника до данас: 
Бојо - Тјорђије -  Милован-Чуно -  Стеван - Крсто

КОЉЕНО

Бојовићи -  Чуновићи
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Предачка линија од родоначелника до данас: 
Бојо - Тјорђије - Милован-Чуно - Јанко - Арсеније

КОЉЕНО

Бојовићи -  Чуновићи
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Предачка линија од родоначелника до данас: 
Бојо - Тјорђије -  Милован-Чуно - Јанко -  Милосав

КОЉЕНО

Бојовићи -  Чуновићи

2 3 6
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Предачка линија од родоначелника до данас: 
Bojo - Тјорђије -  Милован-Чуно - Јанко - Вукосав

КОЉЕНО
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б.
ПОТОМСТВО ЂОРЂИЈЕВОГ СИНА ЂОРЂА - МУША 

(МУШОВИЋИ - БАРЈОВИЋИ)

III КОЉЕНО

1. Т)орђе - Мушо, рођен у Градини, земљорадник, умро и сахрањен у Гради- 
ни. Имао je два сина: Лазара - Барја и Милована - Туја.

IV КОЉЕНО

1. Лазар - Барјо Т>орђев - Мушов, рођен у Градини, земљорадник, умро 
и сахрањен у Градини. Лазар je добио надимак Барјо, зато што je у једној 
борби са Турцима, отео барјак турском барјактару. Био je познат и признат 
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 Ка- 
раџић из Петњице имао je дјецу: Тодора, Петра - Пека, Рада, Милана, Раду- 
ла, Јелицу (рођена у Градини, није се удавала, умрла и сахрањена у Градини) 
и Неду (рођена у Градини, није се удавала, умрла и сахрањена у Градини).

2. Милован - Тујо Т>орђев - Мушов, рођен у Градини, земљорадник, умро и 
сахрањен у Градини. Из брака са Стаменом Топовић из Поља колашинских 
имао je дјецу: Божа, Видосаву (рођена у Градини, домаћица, удата за Николу 
Ашанина у Боану), Марицу (рођена у Градини, домаћица, удата за Саву Ву- 
ковића, има дјецу: Винку, Миољку и Светозара).
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V КОЉЕНО

1. Тодор Лазарев Барјов, рођен у Градини, земљорадник. Учествовао je у 
Балканским ратовима и истакао се изузетном храброшћу. Ca ратишта je до- 
шао кући ca 12 рана и кратко вријеме потом je умро и сахрањен у Градини. 
Указом Њ. К. Александра I додијељена му je пензија (на слици), коју je њего- 
ва породица наставила да прима и у ФНРЈ. Из брака ca Милушом Томић из 
Мораче имао дјецу: Влада, Боја и Милоша.

2. Петар - Пеко Лазаров Барјов, рођен у Градини 1887. године, земљорад- 
ник, умро и сахрањен у Градини 1943. године. Из брака ca Јањом Србљано- 
вић, домаћицом из Ускока, имао je дјецу: Радомира, Момира - Мома, Анку 
(рођена у Градини, домаћица, удата за Бранислава Анђелића из Суводо- 
ла, има сина Никшу) и Косу (рођена у Градини, није се удавала, умрла и 
сахрањена у Градини 2002. године).

3. Раде Лазарев - Барјов, рођен у Градини, земљорадник, погинуо 1942. го- 
дине од комуниста, заједно ca Перишом и Наодом Џаковићем. Из брака ca 
Станицом Топовић из Поља колашинских имао дјецу: Ђорђија, Јована, Ми- 
леву (рођена у Градини, удата за Бранка Косјерину, радника из Босне, који je 
убио када ra je напустила, сахрањена у Градини), Даринку (рођена у Гради- 
ни, домаћица, удата за Драгомира Жижића из Ускока, милиционера, умрла 
и сахрањена у Београду, има дјецу: Веска, Весну и Драгицу), Милку (рође- 
на у Градини, домаћица, удата за Момира Кнежевића из Шаранаца, живе у 
Пљевљима, има кћерку Љиљу) и Јованку (рођена у Градини, домаћица, удата 
за Драгомира Анђелића из Суводола, живе у Суводолу, има дјецу: Миша, 
Росу и Розалину).
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4. Радуле Лазарев - Барјов, рођен у Градини, земљо- 
радник, погинуо као четник, не зна му се гроба ни 
мрамора. Из брака са Недом Јегдић, домаћицом из 
Шљиванска имао дјецу: Новака - Зека, Радована, Пе- 
лагију (рођена у Градини, домаћица, није се удавала, 
умрла и сахрањена у Лицима), Драгицу (домаћица, 
рођена у Градини, удата за Миодрага Јанковића из 
Мале Црне Горе, живе у Малој Црној Гори, има дјецу:
Миладина, Ранку, Миру, Мирјану - Мицу и Драганку 
и Кату (рођена у Градини, умрла као дијете, сахрање- 
на у Градини).

5. Милан Лазаров - Барјов (+), рођен у Градини, земљорадник, био у за- 
робљеништву у Мађарској од 1916. до 1918. године. Умро je 1926. године у 
Градини, није се женио и нема потомства.

6. Божо Милованов - Тујов, рођен у Градини, 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 КОЉЕНО

1. Владе Тодоров, рођен у Градини, земљорадник.
Из брака са Јованком Шљиванчанин из Шљиванска 
има дјецу: Љубомира, Љуба, Михаила и Милијану 
(рођена у Градини, домаћица, није се удавала, умрла 
и сахрањена у Градини 1995. године). Владо je умро 
1969. године и сахрањен je у Градини.

2. Бојо Тодоров, рођен у Градини, земљорадник, 
умро у Никшићу 1987. године и сахрањен на Капи- 
ном пољу. Из брака са Милосавом Војичић, домаћи- 
цом из Никшића имао дјецу: Будимира, Велимира, 
Видоја, Будинку (рођена у Градини, домаћица, уда- 
та за Миленка 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).
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3. Милош Тодоров, рођен у Градини, земљорадник, 
умро млад и сахрањен у Никшићу. Из брака са Спа- 
сенијом Ненезић из Бијеле има дјецу: Трипка и Ђуку 
(рођена у Градини, удата за Бошка Вујачића из Жа- 
бљака, има дјецу: Југослава, Љубишу, Младена и Ја- 
дранку). Ђука je умрла млада, a такође и њена кћи 
Јадранка која je умрала у 29. години живота.

4. Радомир Петров - Пеков, рођен у Градини, земљо- 
радник, умро 1981. године и сахрањен у Градини. Из 
брака са Софијом Јововић из Брезана у Пиви има 
дјецу: Ратка, Радисава, Петра, Славка, Наду (рођена 
у Градини, домаћица, удата за Мину Зековића из Бо- 
ана, 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).

5. Момир Петров - Пеков, рођен 1931. године у Гра- 
дини, земљорадник, умро 1995. године и сахрањен у 
Градини. Из брака са Ковиљком Бојић, домаћицом 
из Шаранаца, има дјецу: Драгана, Славку (рође- 
на 1961. године у Градини, умрла 1962. године и 
сахрањена у Жабљаку), Ранка (Мића), Зору (рођена 
1967. године у Градини, удата за Ивана Вулевића из 
Трешњева, живе у Жабљаку, имају дјецу: Бранимира,
Ању и Ољу), Јасну (рођена 1969. године у Градини, 
апсолвент књижевности, удата за Будимира Ниша- 
вића из Равне ријеке, живе у Подгорици, имају дјецу:
Филипа, Огњена и Марију), Николу и Ленку (рођена 
1977. године у Градини, завршила Средњу машинску школу у Подгорици, 
удата за Милинка Бају Булатовића из Роваца, живе у Подгорици, имају дјецу 
Матију, Ивану и Ану).
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6. Ђорђије Радов, рођен 1920. године у Градини, 
земљорадник, умро 1998. године и сахрањен у Гра- 
дини. Из брака ca Великом Радошевић, домаћицом 
из Шаранаца има дјецу: Новака, Новицу, Драгути- 
на, Драга, Милету, Милана, Крста и Босу (рођена у 
Градини, домаћица, удата за Слободана Вуковића из 
Градине, живе у Жабљаку, имају дјецу: Мијата, Ива- 
на, Ивану и Милицу).

7. Јован Радов, рођен у Градини 1934. године, Вишу 
реалну гимназију учио у Пљевљима и Никшићу, гдје 
je и матурирао. Филозофски факултет, група исто- 
рија, завршио je у Београду. Послије неколико годи- 
на рада као професор у Пљеваљској гимназији, би- 
ран je за асистента у Историјском институту Црне 
Горе у Подгорици. У Институту je радио до смрти и 
био директор ове високе научне институцијеу три 
изборна мандата 1979. до 1992. ). Kao стипендиста 
совјетске Владе боравио на Лењинградском и Мо- 
сковском универзитету, a као стипендиста францу- 
ске Владе, боравио je на Сорбони. Одбранио je три доктората наука и то: на 
Београдском универзитету, 1969. године, на Свесавезном правном институ- 
ту у Москви, 1990. и на Сорбони, 1993. Активно je учествовао на више ме
- ђународних скупова и конгреса (Софија, Атина, Москва, Букурешт, Париз, 
Анкара, Братислава, Мадрид, Нанси). Држао je предавања на Московском 
универзитету, Сорбони и Универзитету у Стразбуру. Био je одговорни уред- 
ник часописа „Историјски записи“, члан редакција више научних часописа. 
Био je професор на Универзитету у Никшићу и Подгорици, a научна звања 
од асистента до научног савјетника стицао je поступно. Добитник je више 
плакета, повеља и награда: Награде ослобођења Титограда, Тринајестојул- 
ске награде, Ордена заслуге за народ ca сребрним вијенцем, Ордена рада ca 
сребрним вијенцем, Ордена заслуга за народ ca сребрним вијенцем. Објавио 
je 13 самосталних књига и преко 300 научних и стручних радова у домаћој 
и страној литератури. Умро je 1995. године у Београду, a сахрањен у родној 
Градини. Из брака ca Вером Грдинић, службеницом Банке из Пљеваља, има 
дјецу Драгослава и Бранкицу (завршила Економски факлтет и Филозофски 
факултет, универзитетски професор, живи у Подгорици).

8. Новак - Зеко Радулов, рођен 1942. године у Градини, радник, радио на пи- 
лани за прераду дрвета на Његовуђи, гдје je пензионисан и живио у Лицима. 
Из брака ca Љубицом Ненезић из Бијеле има дјецу: Сретена, Даницу (рођена 
1966. године у Лицима, удата за Петра Спасојевића из Ваљева, има дјецу: Ни-
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колу, Невену и Ивану), Весну (рођена у Лицима 1969. 
године, удата за Зорана Цвијовића из Ужица, имају дје- 
цу Јована и Ану), Велимирку (рођена у Лицима 1975. 
године, удата за Миљана Касалицу из Комарнице имају 
дјецу Здравка, Марка и Дарка) и Горицу (рођена у Ли- 
цима 1979. године, удата за Славишу Џаковића, живе 
на Његовуђи). Новак je умро 2014. године, сахрањен je 
у Лицима.

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

10. Божидар Божов, рођен 1928. године у Гради- 
ни, радио у Шумском предузећу Жабљаку, гдје je и 
пензионисан. Погинуо 1996. године у кањону Таре, 
сахрањен у Градини. Из брака са Росом Шљиванча- 
нин има сина Бошка.

VII КОЉЕНО

1. Љубомир Владев, рођен 1940. године у Градини.
Основну школу je завршио у Брајковачи и Жабља- 
ку, a гимназију у Пљевљима. Дипломирао je на учи- 
тељској школи у Никшићу 1961. године. Радни вијек 
започео je у селу Мала Црна Гора испод Дурмитора, 
a потом прелази у подручно одјељење у Вирку. По 
завршетку војног рока, ради у основној школи у Зе- 
кавицама, a потом у Оџаку. Педагошку школу je зав- 
ршио 1976. године и изабран je за директора основне 
школе. Ha овој функцији остаје све до 1998. године.
Послије тога наставља рад у истој школи све до пен- 
зионисања 2001. године. Пуне 44 године посветио je образовању и васпи- 
тању младих и стекао углед врсног наставника и педагога. Из брака са Радом 
Табаш, домаћицом из Зекавица, има дјецу: Данијелу (рођена 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 Драгану (рођена у Оџаку, студира Економски 
факултет у Београду).

2. Љубо Владев, рођен 1942. године у Градини, радио прво као ловочувар, a 
потом као шумар у Националном парку Дурмитор. Није се женио. Умро je
2013. годидне и сахрањен у Градини.
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3. Михаило Владев, рођен 1948. године у Гради- 
ни. Прва четири разреда основне школе завршио 
у Брајковачи, a оновно школовање и гимназију у 
Пљевљима. Економски факултет завршио je у Под- 
горици 1975. године, одбранивши рад на тему „Тр- 
жиште новца у Југославији". Послије одслужења 
војног рока, радио у Термоелектрани Пљевља, a по- 
том од 1981. до 1992. године у Колашину у Служби 
друштвеног књиговодства и од 1992. до 1998. у Ди- 
рекцији јавних прихода. Од марта 1998. године до
2001. године био je директор Ски центра у Колаши- 
ну. У Подгорицу се преселио 2001. године гдје ради као начелник Одјељења 
за наплату, јединице за велике пореске обвезнике Дирекције јавних прихо- 
да. Из брака са Славојком Лаловић из Оџака има дјецу Влада и Илију.

4. Будимир Бојов, рођен 1949. године у Градини, ради као возач у градском 
превозу у Никшићу. Из брака са Ружицом Бајчетић из Пљеваља има синове 
Вању и Влада. Будимиров контакт телефон je 069 553 788

5. Велимир Војов, рођен у Градини, радник приватник, живи на Капином 
Пољу у Никшићу. Из брака са Задом Хасановић из Тузле има дјецу: Ивана, 
Мирјану и Весну. Велимиров конткт телефон je 069 573 009.

6. Видоје Бојов, рођен у Градини, ради у„Никшићкој пивари“. Из брака са 
Милком Пуровић из Никшића, има дјецу: Тодора, Тању (рођена 1986. го- 
дине у Никшићу, завршила Економски факултет, удата за Момира Маро- 
вића из Тивта, имају дјецу Митра и Милицу) и Станку (рођена 1987. године 
у Никшићу, завршила Филозофски факултет, удата за Ивана Кокотовића, 
имају дјецу Катарину и Валентину).

7. Трипко Милошев, рођен у Градини, висококвалификовани молер, живи 
у Драговој Луци у Никшићу. Није се женио. Умро je 2018, године и сахрањен 
у Никшићу

8. Ратко Радомиров (+), рођен 1949. године у Гради- 
ни, завршио гимназију у Чајничу. Трагично je изгу- 
био живот 1974. године у својој колиби на Вјетро- 
пољу. Сахрањен у Градини, није се женио и није оста- 
вио потомства.

9. Радисав Радомиров, рођен 1951. године у Градини, 
завршио средњу школу и радио до стицања права на 
инвалидску пензију у руднику „Брсково“, у Мојков- 
цу. Из брака са Славком Чуљковић из Мојковца има
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дјецу: Борислава, Виолету (рођена у Мојковцу, студент, удата за Миланка 
Тосуновића из Нове Вароши, имају дјецу Кристину и Ксенију, живе и раде 
у Будви), Бориславку (рођена 1976, завршила средњу школу, удата за Мили- 
воја Прибиловића, имају дјецу Василија и Михаила, живи и ради у Будви). 
Радисављев контакт телефон je 069 565668.

10. Петар Радомиров, рођен 1954. године у Градини, завршио средњу пољо- 
привредну школу у Бару, запослен прво у „Хидромонтажи“ Марибор, a по- 
том у „Термоелектро“ из Врања, на терену у Подгорици. Сада ради у КАП - у 
у Подгорици. Из брака ca Марушом Шљиванчанин има дјецу: Ратка, Луку 
и Маријану (завршила средњу школу, живи у Подгорици, удата за Милету 
Ковачевића и има сина Данила). Петров контакт телефон je 069 839 431.

11. Славко Радомиров, рођен 1958. године у Гради- 
ни, земљорадник. Из брака ca Радом Вуковић из Сто- 
жера има дјецу: Радомира, Лазара, Драгану (рођена у 
Градини, удата за Душка Тошића из Пљеваља, имају 
дјецу Божа, Божицу и Срећка живе у Пљевљима) и 
Слађану (рођена 1978. удата за Небојшу Поповића 
из Жабљака, на привременом раду у Русији. Имају 
кћерку Тамару.). Контакт телефон 069 547 657

12. Драган Момиров, рођен 1959. године у Градини. 
Завршио je Средњу техничку школу, машински смјер, 
у Никшићу. Радио у „4. новембру“ у Мојковцу, гдје je 
стекао право на инвалидску пензију. Из брака ca Ми- 
лицом Мирковић из Мојковца има дјецу: Далиборку 
(рођена 1986. године у Бијелом Пољу, завршила гим- 
назију у Мојковцу, удата за Николу Ћеранића у Под- 
горици, има дјецу Мирка и Мину), Данила и Бојану 
(рођена 1990. године у Мојковцу завршила Економ- 
ски факултет у Подгорици, гдје живи и ради), Драган 
je умро 2013. године у Подгорици, гдје je и сахрањен.

13. Ранко Мићо Момиров, рођен 1964. године у Гра- 
дини. Завршио je средњу електро школу у Мојковцу. 
Радио у Електродистрибуцији у Подгорици. Био je је- 
дан од најомиљених братственика. Пружио je велику 
помоћ при раду на првом издању „Родослова брат- 
ства Бојовића“. Из брака ca Снежаном Маринковић 
из Берана имају дјецу: Јовану (рођена 2005. године, 
ученица Основне школе). Момира и Јована. Ранко je 
умро 2011. године у Подгорици, гдје je и сахрањен. %
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14. Никола Момиров, рођен 1971. године у Градини. 
Завршио средњу техничку школу, машински смјер 
у Мојковцу. Живи и ради у Подгорици. Из брака са 
Рајком Радојевић из Рељина брда из Шаранаца има 
дјецу: Анђелу (рођена 1998. годинеу Пљевљима, зав- 
ршила Средњу фармацеутску школу у Подгорици) 
Бојана и Невену (рођена 2004. године у Пљевљима, 
ученица основне школе).

15. Новица Ђорђијев, рођен 1947. године Основну 
школу завршио je у Брајковачи и Његовуђи, a Гим- 
назију у Подгорици. Економски факултет завршио 
je у Подгорици и стекао звање дипломираног еконо- 
мисте. Радио je у „Грађевинару“ из Пљеваља до пен- 
зионисања. Из брака са Милицом Брковић из Оџака 
има дјецу Рада и Ранку (рођена 1976. године, завр- 
шила Економски факултет, удата за Зорана Ристића 
из Београда, има синове Владана и Душана, живи у 
Београду)..

16. Новак Ђорђијев, рођен 1942. године у Градини. 
Основну школу завршио je у Брајковачи и Његовуђи, 
a Гимназију у Пљевљима и Бијелом Пољу. Завршио 
Педагошку академију у Београду и стекао звање на- 
ставника историје и географије. Радио као наставник 
у Кисељаку, у Сарајеву, гдје je и пензионисан. У браку 
са Милком Чупић из Дробњака нема дјеце. Умро je
2014. године у Сарајеву.

17. Драгутии Т)орђијев, рођен 1950, године у Гра- 
дини, основну школу завршио у Брајковачи, радио 
у шумском предузећу у Жабљаку. Из брака са Ми- 
леном Бојић из Зауглина, имају дјецу Милосава и 
Снежану (рођена 1975. године у Жабљаку, завршила 
средњу школу, удала се за Јагоша Мрдака из Оџака, 
живе у Пљевљима, имају дјецу Ивана и Јовану). Дра- 
гутин je умро 2016. године и сахрањен je у Његовуђи.
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18. Драго Ђорђијев, рођен 1954. године у Градини. 
Основну школу завршио у Брајковачи и Његовуђи, 
a витпу машинску школу 5 степен у Сарајеву, ради у 
Пљевљима. Из брака са Васиљком Драгаш из Пље- 
ваља има дјецу Милорада и Јелену (рођена 1990. 
године у Пљевљима, удата за Горана Ћировића из 
Пљеваља, имају дјецу Илију и Ивону). Драго живи у 
Пљевљима, улица Будванска бр 14, мобилни телефон 
067 628 496.

19. Милан Т)орђијев, рођен 1958. у Градини, завр- 
шио основну школу у Брајковачи и Његовуђи, a 
средњу туристичку у Пљевљима, ради као конобар у 
Жабљаку. Из брака са Стојком Вуковић из Стожера 
има дјецу: Зорана, Мирослава и Ренату (рођена 1989. 
године, угоститељски техничар у Жабљаку, удата за 
Милосава Радојевића из Жабљака, имају сина Пав- 
ла). Милан живи у Жабљаку, Ковачка долина бб, те- 
лефон 068 431 825

20. Крсто Ђорђијев, рођен 1963. године у Градини. 
Основну школу завршио у Брајковачи. Звање грађе- 
винског техничара стекао завршивши средњу школу 
у Пљевљима, и шумарскутехничку школуу Сарајеву. 
Ради као самостални референт - техничар у Управи 
за шуме. У браку са Данком Рондовић (рођена у Ја- 
блан Барама, код Жабљака) има синове Радована и 
Јована. Крсто са породицим живи у Жабљаку, Ко- 
вачка долина бб, мобилни телефон бр 069 243 081, 
мејл адреса bojovickrsto@gmail.com

21. Милета Т>орђијев, рођен 1958. године у Градини, 
основну школу завршио у Брајковачи и Његовуђи. 
Средњу машинску школу звршио у Пљевљима. За- 
послен као машински техничар у „Инсталацијама“ 
-Цеље у Словенији. Из брака са Катом Kjtajiih из 
Босне има дјецу Далибора и Дарка. Милета живи у 
Цељу, улица Милчинскега 14, мобилни телефон +386 
31598462, мејл адреса miletabojovic58@gmail. com
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22. Драгослав Јованов, рођен у Пљевљима 1961. годи- 
не. Гимназију и Правни факултет завршио у Подгори- 
ци. Специјализацију из области архивистике завршио je 
у Београду. Од 1984. године ради у Архиву историјског 
института и касније Државног архива Црне Горе. Бави се 
стручним и научним радом. До сада je објавио већи број 
радова. Коаутор je и двије књиге Зборника научних ра- 
дова. Посебно су му значајни радови објављени у Исто- 
ријским записима: Захтјеви Белведерског збора 1936. го- 
дине, Општински избори у Боки Которској 1936. године,
Пљеваљска битка 1941. године, Оптужница државног тужиоца из децембра 1936. 
године против тридесет и тројице црногорских комунисте, Петровачка комуна 
1920. године, Подгорички срез у HOP - у 1941 - 45. године и др. Сада се налази 
на мјесту начелника Државног архива Црне Горе. Из брака са Владаном Бојовић, 
рођеном Бољевић из Подгорице, која ради у Аутомото савезу Црне Горе као рефе- 
рент у информативном центру, има дјецу: Јовану (рођена 1996. године у Подгори- 
ци, студент треће године правног факултета у Подгорици), Јеленку (рођена 1999. 
године у Подгорици, студент прве године Правног факултета у Подгорици) и Луку.

23. Сретен Новаков - Зеков, рођен у Лицима 1973. 
године, завршио средњу школу у Мојковцу. Ради на 
пилани у Његовуђи, живи у Лицима. У браку са Ми- 
лицом Перутић из Горње Мораче, има дјецу: Јовану 
(рођена 2006. године), Марију (рођена 2008. године),
Љубицу (рођена 2012. године), Радула 2015. године.

24. Бошко Божидаров, роћен у Градини, завршио 
средњу шумарску школу, ради у шумском предузећуу Жабљаку. Из брака са 
Новком Мандић има дјецу: Дејана, Ранку (рођена 1975. године, удата за Дар- 
ка Вуковића из Шаранаца, живе и раде у Подгорици, имају дјецу: Жељка, 
Ану, Драгану и Василија), Стојку (рођена 1976. године, завршила учитељ- 
ски факултет, удата за Рада Павловића из Жабљака, имају дјецу Драгана и 
Слађану), Данку (удата за Драгића Шљиванчанина, имају дјецу Наташу и 
Драгоја) и Сању (рођена 1990. године, удата за Данила Анђушића, имају дје- 
цу Марка, Владана и Виктора. Живе у Подгорици).
Бошко живи у Жабљаку. Контакт телефон 069434056

VIII КОЉЕНО

1. Владе Михаилов, рођен у Пљевљима 22. 7. 1979. го- 
дине. Основну школу завршио у Колашину, a гимна- 
зијуу Београдуи Колашину. Правни факултет завршио 
у Подгорици. Бавио се новинарством и студентским 
организовањем. Више година био je уредник мага-

248



2. РОДОСОВ БРАТСТВА БОЈОВИЋ

зина „Индекс“, a као представник студената у два мандата je биран за члана 
Сената Универзитета Црне Горе. Директор je и сувласник предузећа „Лутре- 
кс“ из Подгорице, које се бави трговином, штампом и консалтингом. Коаутор 
je значајне публикације „ШАРАНЦИ историјски фрагменти“ издате поводом 
обиљежавања 150 година од Битке на Шаранцима. Ожењен je ca Ирмом Са- 
диковић, дипломираним правником из Пријепоља и има дјецу Хану (рођена 
2006. године у Подгорици), Јовану (рођена 2008. године у Подгорици) и Луку 
(рођен 2012. године у Подгорици). Владе живи у Подгорици, контакт телефон 
069 029 011.

2. ИлијаМихаилов, рођен 11.08.1981. годинеу Пље- 
вљима. Основну школу je завршио у Колашину, a ма- 
тематичку гимназију у Подгорици. Дипломирао je на 
1рађевинском факултету у Подгорици 2006. године 
на конструктивном смјеру ca просјечном оцјеном 
9,72. Тема дипломског рада била je „Оптимизација 
димензија A. Б потпорних зидова“. и добио je оцјену
10. Добитник je бројних награда: награде „Луча“ као 
ђак генерације, студентске награде „19 децембар“ од 
општине Подгорица, и више награда од стране 1рађе- 
винског факултета у 11одгорици. T o k o m  школовања у 
средњој школи и на студијама био je корисник стипендије за талентоване 
ученике и студенте које je додјељивало Министарство просвјете и науке. 
Школске 2006/7 године запослен je као сарадник у настави на 1рађевинском 
факултету у Подгорици, гдје и полазник Магистарских академских студија. 
Изненада je преминуо 2008. године у Подгорици, гдје je и сахрањен.

3. Вања Вудимиров, рођен 1973. године у Никшићу, завршио je средњу шко- 
лу у Никшићу, гдје живи и ради. Није жењен.

4. Владо Вудимиров, рођен 1982. године у Никшиђу, завршио средњу тттко- 
лу, разведен. Има сина Луку. Ради као возач у Министарству културе. Кон- 
такт телефон 069 845 022.

5. Иван Велимиров, рођен у Никшићу, предузетник, живи и ради у Никшићу.

6. Тодор Видојев, рођен у Никшићу, студира историју и географију. Ожењен 
ca Милицом Ускоковић из Никшића.

7. Ворислав Радисављев, рођен 1976. године у Мојковцу, завршио средњу 
школу унутрашњих послова. Ради и живи у Будви. Из брака ca Наташом 
Јаковљевић из Жупе никшићке има синове Николу (рођен 1997 у Будви) 
и Матију (рођен рођен 2009. године у Будви). Борислав ради у полицији у 
Будви. Контакт телефон 067 508 454.
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8. Ратко Петров, рођен 1981. године у Подгорици, 
завршио средњу школу, живи и ради у Подгорици, 
предузетник. Контакт телефон 069 430 034.

9. Лука Петров, рођен 1986. године у Градини, завр- 
шио средњу школу, предузетник. У браку са Иваном 
Крцуновић из Даниловграда има сина Андреја. Лука 
живи у Подгорици, контакт телефон 069 700 709.

10. Радомир Славков, рођен 1982. године у Бијелом 
Пољу, завршио средњу школу у Жабљаку. У браку са 
Иваном Стевовић из Жабљака има дјецу: Кристину 
(рођена 2007године у Подгорици), Јелену (рођена
2010. године у Подгорици), Софију (рођена 2013. го- 
дине у Подгорици). Радомир ради у полицији Спуж. 
Контакт телефон 069 432 678.

11. Лазар Славков, рођен 1983. године у Бијелом 
Пољу, завршио средњу школу у Жабљаку. У браку 
са Бранкицом Лучић из Пљеваља имају дјецу Милу 
(рођена 2009. године у Пљевљима), Николину (рође- 
на 2011. године у Пљевљима), Машу (рођена 2016. го- 
дине у Пљевљима). Лазар ради у Ватрогасном дому у 
Жабљаку, контакт телефон 069 675 844
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12. Данило Драганов, рођен 1998. године у Мојков- 
цу. Завршио Средњу електротехничку школу у Под- 
горици, Живи и ради у Подгорици.

13. Момир Ранков, рођен 2006. године у Подгорици. 
Ученик основне школе.

14. Јован Ранков, рођен 2008. године у Подгорици, 
Ученик je Основне школе.

15. Бојан Николин, рођен 2002. године у Пљевљима. 
Ученик je Средње грађевинске школе у Подгорици.
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16. Раде Новичин, рођен 1975. године у Пљевљи- 
ма, завршио Пољопривредни факултет, смјер Агро- 
номија на Универзитету Приштина. Магистрирао 
2013. године на Економском факултету у Подгори- 
ци. Ради у ERSTE банци. У браку ca Зорицом Гогић 
из Пљеваља имају дјецу Стефана и Невену (рођена
2002. године у Пљевљима, ученица), Ђорђија и Тама- 
ру (рођена 2014. године у Пљевљима, ученица). Раде 
живи у Пљевљима улица 37. Дивизија бр 68, телефон 
063 299 642, мејл адреса rnbojovic@gmail. com).

17. Милосав Драгутинов, рођен 1976. године у Жа- 
бљаку, завршио Средњу туристичку школу и стекао 
звање туристички техничар. Предузетник. Ожењен 
ca Сањом Зековић из Жабљака, има дјецу Анђелу 
(рођена 2004. године у Пљевљима), Николину (рођена 
2006. године у Пљевљима) и Алексу. Милосав живи 
на Његовуђи, телефон 069 047 679, мејл адреса bojovic. 
mile32@gmail. com.

18. Милорад Драгов, рођен у Пљевљима 1985. годи- 
не, завршио Средњу машинску школу у Пљевљима, 
стекао звање машинског техничара. Ради у Мини- 
старству одбране. Из брака ca Миром Чоловић (зав- 
ршила Грађевински факултет) има сина Арсенија, 
рођеног 2017. године у Пљевљима. Милорад ca по- 
родицом живи у Пљевљима, улица Будванска 14, те- 
лефон 068 990880323, мејл адреса bojasaranac@gmail. 
com.

19. Далибор Милетин, рођен 1982. године у Цељу. 
Завршио je Економски факултет и ради као еконо- 
миста у „Валорем доо“ у Цељу. Из брака ca Нином 
Напрет имају сина Луку. Далибор ca породицом 
живи у Цељу, улица Рожна 3, телефон + 386 318 
19246, мејл адреса dalibor.bojovic@gamail. com

2 5 2



2. РОДОСОВ БРАТСТВА БОЈОВИЋ

20. Дарко Милетин, рођен 1985. године у Цељу, Сло- 
венија. Завршио Економски факултет. Ожењен са 
Барбаром Жекар, дипломираним економистом из 
Цеља, имају сина Лева, рођеног 2018. године. Ради 
као дипломирани економиста у фирми Шторе Стел. 
Живи у Цељу, улица Милчинскега бр 14, телефон 
+386 412 81134, мејл адреса dare. bojovic@gmail. com

21. Зоран Миланов, рођен 1990. године у Жабљаку. 
Завршио Средњу угоститељскум школу у Бијелом 
Пољу и стекао звање угоститељски техничар. Живи 
у Жабљаку, Ковачка долина бб.

22. Мирослав Миланов, рођен 1998. године у Жабља- 
ку. Угоститељски техничар, ради у фирми „ВОЛИ“ у 
Жабљаку. Живи у Жабљаку, Ковачка долина бб, те- 
лефон 069 722 2638

23. Радован Крстов, рођен 1992. године у Пљевљи- 
ма. Завршио je Средњу шумарску техничку школу у 
Беранама, ради у Управи за шуме Жабљак. Живи у 
Жабљаку, Ковачка долина бб, телефон 069 640 981
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24. Јован Крстов, рођен у 1994. године у Жабљаку. 
Основнушколуи гимназијузавршиоуЖабљаку. Сту- 
дент je Електротехничког факултета у Подгорици, 
смјер Енергетика. Живи у Жабљаку, Ковачка долина 
бб, телефон 069 198 853, мејл адреса jovanbojovic04@ 
gmail. com

25. Лука Драгослављев, рођен у Подгорици 2003. 
године. Ученик Гимназије „Слободан Шкеровић" у 
Подгорици, дијете, живи код родитеља у Подгорици.

26. Дејан Бошков, рођен у Жабљаку 1979. године. (->-) 
Завршио je Факултет ветеринарске медицине у Бео- 
граду. Није ожењен. Са Горданом Вуковић из Плужи- 
на има сина Богдана. Дејан живи у Жабљаку. контакт 
телефон 069475207, мејл: dejan.bojovic979@gmail.com

27. Радуле Сретенов, рођен 2015. године.

IX  КОЉЕНО

1. Лука Далиборов, рођен 2017. године у Цељу, Словенија.

2. Богдан Дејанов, рођен 2018. године у Подгорици.
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3. Никола Борислављев (рођен 1997 у Будви).

4. Матија Борислављев (рођен рођен 2009. године у Будви).

5. Андреј Лукин, рођен 2017. године у Подгорици.

6. Лука Влада Будимирова, рођен 2014. године у Никшићу.

7. Лука Влада Михаилова, рођен 2012. у Подгорици.

8. Арсеније Милорадов, рођен 2017. године у Пљевљима.

9. Ђорђије Радов, рођен у Пљевљима 2014. године.

10. Стефан Радов, рођен у Пљевљима 2002. године.

11. Алекса Милосава Драгутинова, рођен 2008. у 
Пљевљима.

12. Лев Дарков, рођен 2018. године у Цељу.
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Предачка линија од родоначелника до данас: 
Бојо -  Тјорђије - Тјорђе-Мушо

vc к
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Предачка линија од родоначелника до данас:
Бојо -  Тјорђије -  Тјорђе-Мушо - Лазар-Барјо - Радуле

К О Љ Е Н О

Бојовићи -  Мушовићи
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Предачка линија од родоначелника до данас:
Бојо - Тјорђије - Тјорђе-Мушо - Лазар-Барјо -  Раде
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Предачка линија од родоначелника до данас:
Бојо -  Тјорђије -  Тјорђе-Мушо -  Лазар-Барјо -  Петар

Петар
КОЉЕНО

5.

Бојовићи -  Мушовићи
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Предачка линија од родоначелника до данас:
Бојо - Тјорђије - Ђорђе-Мушо - Лазар-Барјо - Тодор

Тодор
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5.

6.

7.

8 .

9.

Бојовмћи -  Мушовмћи
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Предачка линија од родоначелника до данас:
Бојо - Тјорђије - Тјорђе-Мушо - Милован-Тујо - Божо

КОЉЕНО

Бојовићи -  Мушовићи
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В. 
ПОТОМСТВО ЂОРЂИЈЕВОГ СИНА САВЕ - ШУБАРЕ 

(ШУБАРИЋИ)

III КОЉЕНО

1. Сава Шубара, рођен у Богомољи, земљорадник, умро и сахрањен у Бого- 
мољи. Надимак „Шубара“ добио no капи шубари коју je донио у Шаранце 
када се вратио са неких преговора са Турцима који су се одржали у Скопљу 
(Ушћуп). Био je ожењен од Дивинића из Планинице. Имао je синове Бошка 
и Трипка.

IV КОЉЕНО

1. Бошко Савин - Шубарин, рођен у Богомољи, земљорадник. Био je горо- 
стасне грађе и изузетне храбрости. Прича се да су му за двије докољенице 
требала два метра сукна. У књизи Чедомира Баћовића „ПОМЕНИК ЦРНО- 
ГОРСКИХ И ХЕРЦЕГОВАЧКИХ РАТНИКА И ПРВАКА (1500 - 1918) на 
страни 20. пише да je Ботттко Шубарин заједно Смајом Криваћевићем и са 
још 10 Шаранаца дао Турцима јуначки отпор код села Пода гдје су их Турци 
опколили у пећини и позвали их на предају обећавши да им се нитпта неће 
десити. Ha трећи дан Божића 1852. године, Бошко, Смајо и њихова десетина 
пошли су да се предају Турцима видјевши да им не могу пружати даљи от- 
пор a рачунајући да ће Турци испунити обећање. Када су пришли Турцима, 
исти су их напали и тада Ботттко успијева да убије Џиду барјактара и у нерав- 
ноправном боју са Турцима гине. To je било оне године када je Осман - паша 
Бушатлија 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 се предају, да скупе неплаћени харач и ослободе зграде 
за смјештај његове војске. Ботттко je имао двије кћери. Једна je била удата за 
Вуковиће у Пренћанима и имала je потомство. Друга ћерка je удата за Кр- 
шикапе.

2. Трипко Савин - Шубарин, рођен у Богомољи, земљорадник, умро и 
сахрањен у Богомољи. Из брака са Анђелијом - Ћелом Грба из Санџака имао 
je синове Новицу, Саву - Пила, Рада, Јовицу - Јоша, Мићуна, Виду (рође- 
на у Богомољи, удата за Митра Кнежевића у Руданца, има синове Стевана, 
Петра, Михаила, Тодора, Милију, Миливоја - Цака и Мирка и ћерке ТЗурђу, 
Милосаву и Госпаву), Јована (рођена у Богомољи, удата за Петра Јауковића 
у Буковицу, има синове Мира, ТЗуришу и Шћепана и ћерку Десанку) и једну 
кћер која je била удата у Остојића у Пушански До, имала пород.
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V КОЉЕНО

1. Новица Трипков рођен у Богомољи, земљорадник. Био je човјек снажне 
грађе и пријеке нарави. Када je једном приликом у Погрежђу под Гајом opao 
њиву, око чијих међа су се спорили са рођацима Бојовићима - Чуновићима 
са Богомоље, наишао je Стеван Чунов са два брата и дошло je до свађе са 
Новицом. Стеван, који je био изузетно крупан и јак човјек, у свађи, Новици 
je запријетио: „Данас ћеш нам све платити“! Новица je неколико пута упозо- 
равао:“Не на мене Стеване“ и када je дошло до туче, Новица je из бразде узео 
пушку и ранио Стевана. Стеван, на путу ка доктору je умро али je оставио 
аманет својој жени да се Новици опрости крв јер je no његовим ријечима, он 
крив за оно што се десило. Послије убиства Стевана Новица je био затворен 
на Цетињу, a Стеванов брат Јанко гарантовао je пред господаром да се неће 
нико светити и тертити, na je на Јанкову ријеч и опрост Новица пуштен на 
слободу. Новица се одселио у Прељину код Чачка, ожењенио се од Попо- 
вића, има велико потомство. Није се враћао у Шаранце.

2. Сава - Пиле Трипков рођен у Богомољи, земљорадник. У првом браку са 
Маријом Шљиванчанин није имао дјеце. Из другог брака са Анђом Стије- 
повић има ћерке Даринку (рођена у Богомољи, удата за Вукомана Шљиван- 
чанина из Шљиванска, има дјецу: Радоњу, Веселина, Милушу, Милку, Ми- 
лијану, Божану и Марушу) и Милосаву (удата у Бубања у Васојевиће, има 2 
ћерке). Пиле je био познати хајдук и комита и друговао je са Владом Змаје- 
вићем.

3. Раде Трипков, рођен у Богомољи, земљорадник, умро и сахрањен у Бо- 
гомољи. Из брака са Станицом Остојић из Рудиноваче - Језера има дјецу: 
Миладина, Милисава, Јована, Јелену (рођена у Богомољи, домаћица, није 
се удавала, умрла и сахрањена у Богомољи) и Јелу (рођена у Богомољи, до- 
маћица, удата за Влада Миловановића из Пријепоља, развела се и преселила 
у Пљевља, где je умрла и сахрањена, има кћерку Слободанку).

4. Јовица - Јошо Трипков рођен у Богомољи, земљорадник, умро и сахрањен 
у Кршу. Из брака са Ћаном Грбовић испод Дурмитора имао je дјецу: Фили- 
па, Машана, Милинка, Станку (рођена у Богомољи, удата за Дика Максимо- 
вића из Чавња, има четири сина и једну кћер), Марту (рођена у Богомољи, 
домаћица, удата за Аврама Раичевића из Мојковца, има два сина и двије 
кћери) и Станисава (рођена у Богомољи, домаћица, удата за Милована Фи- 
липовића из Прошћења, има два сина и три кћери). Јошо из другог брака са 
ТЗуком Јакшић има сина Милана.

5. Мићун Трипков, рођен у Богомољи, земљорадник, погинуо 1912. године 
у Балканском рату, у Пећи. Нехотично га je убио Миљан Бојовић из Змини- 
це док су патролирали улицама Пећи. Из брака са Илинком Никитовић из
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Мљетичка има дјецу: Милована, Радомана, Косу (рођена у Богомољи, до- 
маћица, удата за Мила Струњаша из Тимара, имала сина Миливоја и три 
кћери), Јаглику (рођена у Богомољи, домаћица, удата за Трипка Шљиван- 
чанина из Шљиванска и има дјецу: Љубомира, Радомира и Ружу) и Дуњу 
(рођена у Богомољи, домаћица, удата за Вуксана Бојовића - Грловића и има 
дјецу: Петра, Гојка, Влајка, Млађена и Мару).

VI КОЉЕНО

1. Милисав Радов, рођен у Богомољи, земљорадник, умро и сахрањен у Бо- 
гомољи. Из брака ca Крстињом Остојић из Палежа има дјецу: Чедомира, 
Велимира, Драгомира, Радојицу - Рада, Голуба, Милку (рођена у Богомољи, 
домаћица, удата за Милинка Ђурђевића код Ваљева, има сина Милисава и 
кћер Милену, умрла и сахрањена у Ваљеву), Зорку (рођена у Богомољи, до- 
маћица, није се удавала, умрла и сахрањена у Вогомољи) и Митру (рођена 
у Богомољи, домаћица, удата за Струњаша у Тимар, умрла и сахрањена у 
Тимару, има кћер Митру).

2. Миладин Радов (+) рођен у Богомољи, земљорадник, умро у бившој ју- 
гословенској војсци, нежењен.

3. Јован Радов, (+) рођен у Богомољи, земљорадник, умро и сахрањен у Бо- 
гомољи, нежењен.

4. Филип Јовичин - Јошов, рођен у Богомољи, земљо- 
радник, живио у Богомољи. Учесник Првог свјетског 
рата, депортован и провео три године у заробље- 
ништву у Мађарској (1915 - 1918). Из брака ca Ва- 
силијом Недић из Буковице имао je дјецу: Михаи- 
ла, Видоја, Милицу (рођена у Богомољи, домаћица, 
удата за Милинка Кљајевића из Тјурђевића Таре има 
дјецу: Вуколу, Вукомира, Мишка, Бошка, Радомира 
Иванку), Росу (рођена у Богомољи, домаћица, удата 
за Радомира Остојића у Будечевици, има дјецу: Зека,
Богољуба, Богдана Зору, Драгињу, Милену и Гару),
Станојку (рођена у Богомољи, домаћица, удата за Комнена Лаловића из 
Ђурђевића Таре, има сина Сретомира) и Станију (рођена у Вогомољи, до- 
маћица, удата за Велимира Војиновића из Пренћана, нема дјеце). Из другог 
брака ca Станисавом Шљиванчанин није имао дјеце.

5. Машан Јовичин - Јошов, рођен у Богомољи, земљорадник, погинуо 1943 
године и сахрањен у Богомољи. Из брака ca Миленом Вемић из Ускока има 
дјецу: Јовицу, Мираша, Милку (рођена у Богомољи, домаћица, удата за Ива- 
на Чуровића из Тушине, живјела и радила у Врбасу гдје je умрла и сахрање-
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на, нема дјеце), Радојку (рођена у Богомољи, домаћица, удата за Драга Јег- 
дића, живе на Његовуђи, има дјецу: Мирољуба, Луку, Мирјану и Анђу), 
Радушу (рођена у Богомољи, домаћица, удата за Драга Кандића у Слатини, 
има дјецу: Сретена, Будимира, Мија, Зорицу, Гару, Мику, и Раду) и Новку 
(рођена у Богомољи, домаћица, удата за Бећа Крсмановића у Слатини, има 
дјецу Здравка, Славка и Војислава).

6. Милинко Јовичин - Јошов, рођен у Богомољи, земљорадник, одселио у 
Америку, жењен, имао три сина, других података нема. Умро у Америци.

7. Милан Јовичин - Јошов, рођен у Богомољи, земљорадник, умро и 
сахрањен у Богомољи. Из првог брака са Обренијом Делић из Брајковаче и 
из другог брака са Вукосавом Делић из Комарнице није имао дјеце.

8. Милован Мићунов, рођен у Богомољи 1913. годи- 
не, земљорадник. Од 1943. године до завршетка рата 
био je борац Четвртог батаљона, Седме црногорске 
омладинске бригаде „Будо Томовић“ у којој се ис- 
такао изузетном храброшћу. Kao борац ове бригаде 
два пута je рањаван. Послије рата живио je као пен- 
зионер у Богомољи. Умро je 1957. године и сахрањен 
у Кршу. Из брака са Његосавом Делић из Брајкова- 
че има дјецу: Радосава, Мирчету, Бошка и Радома- 
на.

9. Радоман Мићунов (+), рођен у Богомољи, умро млад, није жењен и нема 
потомство.

VII КОЉЕНО

1. Чедомир Милисављев, рођен у Богомољи 1943. 
године, саобраћајни техничар у пензији, живи у Бео- 
граду (+381631022922). Из брака са Миленом Ћиро- 
вић из Матаруга код Пљеваља има дјецу: Владимира,
Верицу (рођена 1971. године у Београду, завршила 
средњу школу, удата за Вељка Гуцића из Бијелица код 
Бијелог Поља, имају синове Стефана и Страхињу и 
кћер Ању, живе и раде у Београду) и Виолету (рођена 
1973. године у Београду, економиста, живи и ради у 
Београду, није удата).
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2. Велимир Милисављев, рођен у Богомољи 1947. 
године, земљорадник, живи у Богомољи. Из брака ca 
Росандом Бошковић из Барица има дјецу: Неђељка, 
Драгана, Весну (рођена 1971. године у Богомољи, 
домаћица, удата за Милоша Јовановића из Шаторње 
код Тополе, имају сина Милоша и кћер Кристину) и 
Наталију (рођена 1973. године у Богомољи, домаћи- 
ца, удата за Банета Живановића из Шаторње код То- 
поле, има кћери Јелену, Јовану и Анђу).

3. Драгомир Милисавл>ев, рођен у Богомољи 1949. године, радник у пен- 
зији, живи у Београду (+381644624583). Из брака ca Невенком Војиновић из 
Пренћана има сина Милисава.

4. Радојица - Раде Милисавл>ев, рођен у Богомољи 1951. године, радник у 
пензији, живи у Београду (+381669740999). Из брака ca Горданом Стојано- 
вић из села Лучица код Пожаревца има дјецу Милана и Николу.

5. Голуб Милисављев (+), рођен у Богомољи, умро као дијете.

6. Михаило Филипов, рођен у Богомољи, радник, 
умро и сахрањен на Његовуђи. Из брака ca Аницом 
Џаковић из Погрежђа има дјецу: Бошка, Богдана,
Божану (удата за Радоја Пејовића код Пљеваља, има 
дјецу Бранка и Соњу), Гроздану (удата за Зорана По- 
повића из Зете, има дјецу: Божа, Веру и Милену),
Станку - Ћану (удата за Рајка Бољевића у Подгори- 
ци, има дјецу Сашу Славицу, Бојану и Наду) и Ленку 
(удата за Мића Јовићевића, има дјецу: Николу Ану и 
Марину).

7. Видоје Филипов, рођен у Богомољи, радник, жи- 
вио на Његовуђи. Умро 1907. године. Из брака ca 
Ђуком Шљиванчанин из Шљиванска има дјецу: Ра- 
домира, Веселина, Раду (удата за Небојшу Милано- 
вића, има дјецу Мирјану и Татјану), Зору (удата за 
Мирослава Милетића, има сина Рада), Даницу (уда- 
та за Жељка Перовића, има дјецу: Видосаву, Милену 
и Јасмину и Милована) и Станку (удата за Обрада 
Гачевића, има синове Александра и Саву).
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8. Јовица - Јоле Машанов, рођен 1927. године у Богомољи, земљорадник, 
умро 1985. године и сахрањен у Понору. Из брака са Даницом Жижић из 
Ускока има дјецу: Трипка, Зорана, Милодарку (рођена у Понору, домаћица, 
удата за Милорада Стриковића, живе у Никшићу, има сина Жељка и ћерке 
Соњу, Бранку, Снежану и Радмилу), Винку (рођена у Понору, домаћица, уда- 
та за Мрда Булића, живе у Жабљаку, имају дјецу: Павла, Мику и Мају), Ко- 
виљку (рођена у Понору, радница, удата за Миша Драгаша, живе у Пљевљи- 
ма, имају синове Веселина и Дејана).

9. Мираш Машанов, рођен у Богомољи, радио и живио на Његовуђи, умро 
и сахрањен у Понору. Из брака са Саветом Недић из Буковице има дјецу: 
Машана, Милету, Мирчету, Дару (удата за Ненада Балтића из Мојковца, 
има сина Душка и кћер Мирјану), Добринку (домаћица, удата за Владимира 
Ристића из Лознице, има дјецу Мића и Миланку), Босиљку (удата за Рада 
Шљиванчанина у Пљевљима, има кћери Раду и Данку), и Далиборку (удата 
за Милана Зиндовића, има сина Тјорђија и кћер Луцију).

10. Радосав - Драго Милованов, рођен у Богомољи 1943, земљорадник, 
умро и сахрањен у Кршу 1993. године Из брака са Веселинком Дамјановић 
са Косанице има дјецу: Слободана, Милована и Мирослава.
11. Мирчета Милованов (+), рођен у Богомољи, умро као дијете.

12. Бошко - Радован Милованов, рођен у Бого- 
мољи 1951. године, завршио економски факул- 
тет у Београду, живи као пензионер у Новом Саду 
(+3818362796). Радио као асистент на Вишој економ- 
ско - комерцијалној школи у Новом Саду на пред- 
мету Економика предузећа у периоду од 1978 до 
1985 године. Септембра 1985. године заснива радни 
однос у „Електровојводини" Нови Сад на месту ко- 
мерцијалног руководиоца. У периоду од 1992. године 
до 2005. године ради на мјесту помоћника директора 
за економске послове Панонских електрана у Новом 
Саду. У периоду од 2005. године до 2008. годинре ради на мјесту директора 
Агенције за енергетику града Новог Сада. Из брака са Горданом Николић 
из Новог Сада има кћер Милицу (рођена 1984. године у Новом Саду, 2007. 
године дипломирала на Филозофском факултету у Новом Саду, 2009. го- 
дине завршила мастер студије на Одсеку за германистику, a 2014. године 
докторирала на Филозофском факултету у Новом Саду, област књижевне 
науке. Наслов дисертације: „Analiza i interpretacija romana Grethen autorke 
Rut Berger“. Запослена на Филизофском факултету у Новом Саду - 2007. 
године изабрана у звање сарадника за наставу на Одсеку за германистику 
Филозофског факултета у Новом Саду, 2009. године изабрана у звање аси- 
стента на Одсеку за германистику, a 2014. године у звање доцента на Одсеку
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за германистику Филозофског факултета у Новом Саду. Објавила значајан 
број научних и стручних радова. Из брака са Миланом Пасулом из Новог 
Сада има сина Милоша).

13. Радоман -Бећко Милованов, рођен у Богомољи 1958. године, мајстор
- заваривач у пензији, живи у Подгорици (+38267567814). Из брака са Дра- 
гицом Јокић из Подгорице има дјецу: Миодрага, Милоша и Јелену (рође- 
на 1985 године у Подгорици, удата за Миладина Анђелића из Мијаковића, 
живе у Подгорици, има кћер Милицу рођену 2005. године и синове Миљана 
и Матију рођене 2007. године.).

VIII КОЉЕНО

1. Владимир Чедомиров, рођен 1979. године у Бе- 
ограду, машински техничар, живи и ради у Београ- 
ду (+381600122226). Из брака са Љиљаном Костур 
из Београда има дјецу: Луку, Милицу (рођена 2001. 
године) и Миу (рођена 2009. године), ученице, живе 
код родитеља.

2. Неђељко Велимиров, рођен 1976. године у Бо- 
гомољи, техничар, приватни предузетник, живи и 
ради у Бару (+38268502070), ожењен са Мајом Мино- 
вић из Краљева.

3. Драган Велимиров, рођен 1980. године у Бого- 
мољи, техничар, живи у Понору (+38269559578). Из 
брака са Стојанком Војиновић из Плужина има си- 
нове: Душана, Јована и Марка.

268



2. РОДОСОВ БРАТСТВА БОЈОВИЂ

4. Милисав Драгомиров, рођен 1978. године у Београду, зубни техничар, 
живи и ради у Београду. Ожењен je ca Сандром Николић из Београда и 
имају сина Божидара.

5. Никола Радојичин - Радов, рођен 1985. године у 
Београду, машински теничар, живи и ради у Београ- 
ду. Ожењен je Александром Остојић из Београда.

6. Милан Радојичин - Радов, рођен 1986. године у 
Београду, инжењер електротехничке - рачунарске 
технике и информатике, студент Мастерс студија 
на Електротехничком факултету у Београду. Запо- 
слен као инжењер за развој софтвера у компанији 
Braintribe Technologies у Београду. Живи у Београду 
(+381606356462).

7. Бошко Михаилов, рођен 1963. године на Жабља- 
ку, завршио средњу туристичку школу у Подгорици, 
вишу школу - хотелијерство у Тузли, менаџер у хоте- 
лијерству, посједује приватни ресторан у Мунстеру 
Њемачка (+4915112341971). Из брака ca Александре 
Бендеф из Њемачке има сина Николу.

8. Богдан Михаилов, рођен 1964. у Зминици - Жа- 
бљак. Основну школу завршио у Његовуђи, средњу 
економску школу и економски факултет завршио 
у Подгорици. Радио у Дирекцији пошта Црне Горе.
Од 1992 до 1995. године начелник финансијске поли- 
ције у Будви. Од 1995 до 1999. финансијски диретор 
ХТП „Милочер“. Живи у Подгорици и ради у Мини- 
старству економије и председник je Синдикалне ор- 
ганизације министарства економје (+38267221012; 
bogdan, bojovic@mek. gov. me). Из брака ca Наташом 
Вукашиновић из Подгорице, ca којом се развео, има 
сина Матију. Из брака ca Нађом Новаковић, дипломираним фармацеутом
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која ради у „Монтефарм“ Подгорица, има дјецу: Михаила и Мању (рођена
2011. године, ученица, живи код родитеља).

9. Радомир Видојев, рођен 1960. године у Богомољи, ветеринарски техни- 
чар, живи у Његовуђи (+38269585092). Из брака са Миломирком Пурић има 
дјецу: Драгана, Филипа и Драгану (рођена 1988. године, завршила средњу 
угоститељску школу, удата у Нишу - Србија).

10. Веселин Видојев, рођен 1971. у Жабљаку, ма- 
шински техничар, живи и ради на Његовуђи. To
k o m  рата у Хрватској 1991-92 био заточеник no злу 
чувеног затвора „Лора“ у којем je преживио над- 
човјечанске муке и тортуре. О страдањима групе од 
16 заточених војника ЈНА и о храбром држању Ве- 
селина Бојовића писано je више пута. Из брака са 
Тањом Раонић из Врела има дјецу Јована и Тијану 
(рођена 2001. године у Жабљку, ученица гимназије).
(+38269498759)

11. Трипко Јовичин - Јолов, рођен 1951. годинеуПо- 
нору, пензионер, живи на Његовуђи (+38269472754). 
Из брака са Милицом Остојић из Пометеника има 
дјецу: Горана и Горицу (рођена у Понору, економски 
техничар, живи у Пљевљима, удата за Мишка Вуја- 
новића, има дјецу Новицу и Елену).

12. Зоран Јовичин - Јолов, рођен 1954. године у Понору, машински техни- 
чар - технолог, живи у Никшићу (+38267687603). Из брака са Слободанком 
Секулић из Бијелог Поља има дјецу: Јовицу, Николу, Милену (рођена у Бије- 
лом Пољу, економски техничар, удата за Дарка Радовића у Никшићу, имају 
дјецу: Драгослава и Елену) и Биљану (рођена у Бијелом Пољу, медицински 
радник, ради и живи у Никшићу, удата за Маринка Копривицу, имају дјецу: 
Виктора и Андреја).

13. Машан - Мале Мирашов, рођен 1951 у Понору, умро и сахрањен у По- 
нору. Из брака са Олгом Перовић из Тушиње има дјецу: Ненада и Невенку 
(удата за Велишу Балтића, има сина Матију и кћер Јовану).

14. Милета - Миланко Мирашов, рођен 1954. године у Његовуђи, радник, 
живи и ради у Мојковцу. Из брака са Радом Балтић има дјецу: Срђана и Сне- 
жану (удата за Николу Томовића, има дјецу Јагоша и Јовану).
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15. Мирчета - Мишко Мирашов, рођен у Његовуђи, радник, живи и ради 
у Његовуђи, Из брака са Вером Медојевић из Мојковца има дјецу Милана, 
Милоша, Мираша и Миланку (удата за Небојшу Јанковића, има дјецу: Деја- 
на и Николу).

16. Слободан Радосављев - Драгов, рођен 1969. 
године у Богомољи, заставник, ради у Војсци Црне 
Iope, у Бару (+38268122005). Из брака са Оливером 
Шетка има сина Луку.

17. Милован Радосављев - Драгов, рођен 1971. го- 
дине у Богомољи, техничар, живи и ради у Градском 
саобраћајном предузећу Београду (+381614895106). 
Из брака са Дадом Ћулум из Гламоча има ћерке Свет- 
лану (рођена 1998. године у Београду, студент Фар- 
мацеутског факултета у Београду), Јовану (рођена 
2000. године у Београду, ученица средње медицинске 
школе, смјер стоматологија) и Ивану (рођена 2005. 
године, ученица основне школе у Београду).

18. Мирослав Радосављев - Драгов, рођен 1973. го-
дине у Богомољи, трговачка школа, живи у Понору (+38269485401).

19. Миодраг Радоманов, рођен 1986 године у Подгорици, техничар, живи и 
ради у Подгорици (+38268481651). Из брака са Миленом Жарић из Спужа, 
има сина Маријана и кћер Магдалену (рођена 2013. године, живи са роди- 
тељима).

20. Милош Радоманов, рођен 1994 године у Подгорици, техничар, живи и 
ради у Подгорици.

IX КОЉЕНО

1. Лука Владимиров, рођен 2004. године у Београду, ученик, живи са роди- 
тељима у Београду.

2. Душан Драганов, рођен 2008. године у Пљевљима, ученик, живи са роди- 
тељима у Понору.

3. Јован Драганов рођен 2011. године у Пљевљима, ученик, живи са роди- 
тељима у Понору.
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7. Михаило Богданов, рођен 2016. године у Подго- 
рици, дијете, живи код родитеља.

8. Никола Бошков, рођен 1991. године у Мунстеру 
Њемачка, фармацеутски техничар, ради у апотеци и 
живи у Мустеру.

9. Драган Радомиров, рођен 1987. у Пљевљима, угоститељски техничар, за- 
послен у Заводу за извршење кривичних санкција у Спужу.

10. Филип Радомиров, рођен 1990. године у Жабљаку, завршио гимназију, 
живи у Његовуђи.

11. Јован Веселинов, рођен 2003. године у Жабљаку, ученик, живи код ро- 
дитељима у Његовуђи.

4. Марко Драганов рођен 2014. године у Пљевљима, дијете, живи ca роди- 
тељима у Понору.

5. Божидар Милисавл>ев, рођен 2013. године у Београду, дијете, живи ca 
родитељима у Београду.

6. Матија Богданов, рођен 1996. године у Подгори- 
ци, студира дизајн у Мајамију у Сједињеним Аме- 
ричким Државама.
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12. Горан Трипков, рођен 1975. године у Понору, Факултет безбједности, ради 
у Министарству унутрашњих послова Црне Горе у Никшићу (+382694887779). 
Из брака са Снежаном Томић из Никшића има синове Вука и Лазара.

13. Јовица Зоранов, рођен 1989. године у Никшићу, електротехничар - елек- 
троника и фудбалски судија. Живи и ради у Никшићу. Ожењен са Драганом 
Јововић, правницом из Никшића.

14. Никола Зоранов, рођен 1998. године у Никшићу, електротехничар - 
енергетика. Живи и ради у Никшићу.

15. Ненад Машанов - Малов, рођен у Његовуђи, ради и живи у Подгорици. 
ожењен са Сањом Обрадовић, има сина Огњена и кћер Сару.

16. Срђан Милетин, рођен у Мојковцу, ожењен са Маријаном Балтић, имају 
кћер Машу.

17. Милан Мирчетин, рођен 1986. годинеу Његовуђи, ради и живи у Будви, 
ожењен Весном Лекић, имају сина Михаила.

18. Милош Мирчетин, рођен 1991. године у Његовуђи, ССС, ради и живи 
у Будви.

19. Мираш Мирчетин, рођен 1998. године у Његовуђи, ССС, ради и живи у 
Будви.

20. Лука Слободанов, рођен 2005. годинеу Бару, ученик, живи са родитељи- 
ма у Улцињу.

21. Маријан Миодрагов, рођен 2009. године у Погорици, ученик, живи са 
родитељима у Подгорици.

X  КОЉЕНО

1. Вук Горанов рођен 1999. године у Никшићу, ученик електро - техничке 
школе, живи са родитељима у Никшићу.

2. Лазар Горанов рођен 2004. годинеу Никшићу, ученик, живи са родитељи- 
ма у Никшићу.

3. Огњен Ненадов, рођен 2001. године у Подгорици, ученик, живи са роди- 
тељима у Подгорици.

4. Михаило Миланов, рођен 2012. године у Будви, дијете, живи са роди- 
тељима.
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Кула Бојовића - Шубарића на Богомољи - прва камена tcyhay Шаранцима 
(средина 19. вијека)
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Предачка линија од родоначелника до данас: 
Бојо - Тјорђије -  Сава-Шубара

КОЉЕНО

Бојо

Милутин Тјорђије Нешо Драгић

Милован-Чуно Сава-Шубара Тјорђе-Мушо

Бошко Трипко

Раде Јо в и ц а С ав а Н овиц а Мићун
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Бојовићи -  Шубарићи
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Предачка линија од родоначелника до данас: 
Бојо - Тјорђије - Сава-Шубара - Трипко - Раде

КОЉЕНО

Бојовићм -  Шубармћи
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Предачка линија од родоначелника до данас: 
Бојо -  Тјорђије -  Сава-Шубара -  Трипко -  Јовица

Јовица
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Предачка линија од родоначелника до данас: 
Бојо - Тјорђије - Сава-Шубара - Трипко - Мићун

КОЉЕНО

Бојовићм -  Шубармћи
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Г.
ПОТОМСТВО БОЈОВОГ СИНА ДРАГИЋА

IIКОЉЕНО

Бојов син Драгић имао je два сина
а. Грујицу - Грла и
б. Драгића - Јука

Драгутин - Перо Андрији Бојовић: Слушао сам од старијих Бојовића, 
Грлових потомака нпр: Савића, Радула и Радомана Драгова, Николе Мирко- 
ва, Радомана Маркова, Вуксана Милићева и др. да се Грле звао Драгић.

Наш почивши стриц Драгутин Станишин није допуштао ни најмању 
могућност да je тачно тврдња Милуна Миланова.

Милун Бојовић (који je директни потомак овог огранка братства Бојо- 
вића): Б о ј о в о м  сину Драгићу није био надимак „Грле” већ je тај надимак 
имао Драгићев син Грујица. Други Драгићев син, носи очево име и највјеро- 
ватније да je рођен послије његове смрти.

a.
ПОТОМСТВО ДРАГИЋЕВОГ СИНА ГРУЈИЦЕ - ГРЛА

III КОЉЕНО

1. 1рујица - Грле, рођен у Шаранцима, земљорадник, умро je и сахрањен у 
Шаранцима. Грујица - Грле je имао синове: Николу и Симеуна - Дешу.

IV КОЉЕНО

1. Никола Грујичин - Грлов, рођен у Шаранцима, умро и сахрањен у Шаран- 
цима. Из брака са Милицом Роћен из Расове имао je дјецу: Добрицу - Дојча, 
Драга, Мирка, Савића, Цвијету (рођена у Шаранцима, домаћица, била уда- 
та за Анта Фуштића из Поља колашинских), Јовану (рођена у Шаранцима, 
домаћица, била удата за Милосава Остојића, имала дјецу: Јована, Војина и 
Данила), Стоју (рођена у Шаранцима, домаћица, била удата за Косту Џако- 
вића, официра бивше црногорске војске. Имала сина Вукомана, професо- 
ра), Загу (рођена у Шаранцима, домаћица, била удата за Мила Поповића, 
имала дјецу Радомана и Стану).

2. Симеун - Деша 1рујичин - 1рлов, рођен je у Шаранацима, земљорадник, 
умро и сахрањен у Шаранцима, није се женио и нема потомства. Када су му
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довели дјевојку којом je требало да се ожени, није пристао, na се том дје- 
војком оженио његов млађи брат Никола.

V КОЉЕНО

1. Добрица - Дојчо Николин, рођен у Шаранцима, земљорадник, умро и 
сахрањен у Варинама. Из брака ca Митром Струњаш, домаћицом из Сиров- 
ца код Боана имао je дјецу: Михаила, Грујицу, Милана и кћери Росу (рођена 
у Шаранцима, домаћица, била удата за Радисава Зековића из Варина), Неду 
(рођена у Шаранцима, домаћица, била удата за Илију Раонића из Косанице).

2. Драго Николин (+), рођен у Шаранцима, земљорадник, умро и сахрањен 
у Шаранцима. Из првог брака ca Гаром Дедеић (+) из Зауглина имао je дјецу 
Милића (+), Савића (+), Вучића (+), Тијану (+) (рођена у Шаранцнма, домаћи- 
ца, била удата за Василија Шљиванчанина (+) из Шљиванска. Имала je сина 
Влада, ћерку Виду (рођена у Шаранцима, домаћица, била удата за Душана 
Шљиванчанина из Левер Таре. Имала je дјецу: Милана, Драгишу, Миладина 
и Милијану), Аницу (рођена у Шаранцима, домаћица, била удата за Ваја Ка- 
раџића из Петњице. Имала je десетеро дјеце, синове (Мира, Baca, Вељка, Рајка 
и Милоша) и кћери (Милицу, Милеву, Љубицу, Милену и Миленку). Из дру- 
гог брака ca Видом Перовић имао je дјецу: Радомана, Радула, Мику (рођена у 
Шаранцима, домаћица, била удата за Јагоша Зековића, нема података о дјеци) 
и Вукосаву (рођена у Шаранцима, домаћица, била удата за Момчила Попо- 
вића из Крша, имала дјецу: Милана, Милорада, Илију, Винку и Ковиљку).

3. Мирко Николин, рођен у Шаранцима, земљорадник, умро и сахрањен у 
Шаранцима. Из првог брака ca Зорком Кнежевић имао je дјецу: Бошка, Мар- 
ка, Нешка, Радосава и Јакшу. Други се пут оженио ca Видом Дрекаловић из 
Колашина, али ca њом није имао дјеце. Из трећег брака ca Илинком Лековић 
имао je дјецу: Николу - Никицу, Андрију, Милијану (рођена у Шаранцима, 
домаћица, била удата за Мијата Остојића, имала дјецу Момира, Божидара, 
Новицу, Петра и Босиљку, и Петрушу - Косу (рођена у Шаранцима, домаћи- 
ца, била удата за Гојка Поповића из Крша, имала дјецу Милку, Миланку, 
Душанку, Драгицу, Брену и Станимирку).

4. Савић Николин (+), рођен Шаранцима, зељорадник, умро када je купао 
јагњад у води званој Црвена локва. Сахрањен у Шаранцима, није имао по- 
томства.

VI КОЉЕНО

1. Михаило Добричин - Дојчов (+) je рођен у Богомољи. Рано je отишао у 
Америку гдје je на раду провео више година. Kao познати добротвор, дао je
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скоро сву зараду за помоћ сиротињи. Послије Првог свјетског рата, биран 
je три пута узастопно за предсједника шаранске општине. Почетком Другог 
свјетског рата, одбио je да прими дужност предсједника коју су му нуди- 
ли италијански окупатори. Због тога су га Италијани ухапсили, одвели у 
Никшић и стријељали као таоцау новембру 1941. године. Ha споменику ро- 
дољубима стријељаним под Требјесом, у Никшићу, налази се и Михаилово 
име. Послије рата, његови земни остаци су пренесени и сахрањени у Кршу. 
Михаило je био чувени говорник и веома познат no том свом таленту. У пр- 
вом браку са Јованком Лубурић (+), учитељицом, није имао дјеце, na су се 
развели. Из брака са Круном Џаковић (+) из Шаранаца, која je била удата у 
Кнежевићаи осталаудовица, имао je дјецу: Божидара (+), Божану (+), (којаје 
била учесник HOP - a и официр ЈНА, a послије Другог светстког рата, функ- 
ционер Црвеног крста Србије и посланик у Скупштини Србије. Из брака са 
Милорадом Јакићем (+) имали су три сина Драгана (+), Драгомира - Митпа 
и Драгољуба - Љуба) и кћер Јелу (+) (рођена у Његовуђи, домаћица, није се 
удавала, сахрањена у Његовуђи. Круна je у првом браку имала сина Вели- 
мира, који je погинуо у HOP - у. Био je иначе високи партијски функционер.

2. Грујица Добричин - Дојчов (+), рођен у Шаранцима, земљорадник, по- 
слије Првог свјетског рата преселио у село Варине, код Пљеваља. Умро je и 
сахрањен у Варинама. Из брака са Стеванијом Павловић (+) из Левер Таре, 
имао je дјецу: Миљана (+), Трипка (+), Милорада (+), Симеуна, Милијану 
(+) (рођена у Варинама, умрла малољетна и сахрањена у Варинама) и Мили- 
ЦУ (+) (рођена у Варинама, домаћица, послије Другог свјетског рата пресе- 
лила се у Сивац. Није се удавала, живјела и сахрањена у Сивцу).

3. Милан Добричин - Дојчов(+), рођен у Шаранцима, земљорадник, умро 
и сахрањен у Шаранцима када му je било петнаест година. Нема потомства.

4. Милић Драгов (+), рођен у Шаранцима, земљорадник, био je извјесно 
вријеме у Америци. Погинуо je на кумовској свадби од непажљиво испаље- 
ног 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 Ша- 
ранцима. Из брака са Мартом Васовић (+) из Кола- 
шина, имао je дјецу: Вукајла, Вуксанаи Вукомана. Не 
зна се да ли je имао женске дјеце.

5. Савић Драгов (1899 +1983), рођен у Шаранци- 
ма, земљорадник, сахрањен у Будечевици. Из брака 
са Ружицом Остојић (+) из ТЗурђевића Таре je имао 
дјецу: Милорада, Светозара, Вељка, Сава, Јелу (+)
(рођена у Шаранцима, домаћица, била удата за Ми- 
тра Посуку, живјела у Пљевљима. Има дјецу Душка 
и Дуњу).
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6. Вучић Драгов (+), рођен у Шаранцима, погинуо од грома као дијете. 
Сахрањен у Шаранцима.

7. Радоман Драгов (+), рођен у Шаранцима, земљорадник, умро и сахрањен 
у Никшићу. Из брака са Милевом Варајић (+) из Никшића, имао je дјецу: 
Радоја, Даринку (рођена у Никшићу, није се удавала, живјела са родитељима 
у Никшићу) и Даницу (рођена у Шаранцима, преселила у Никшић код ро- 
дитеља, удала се за Јоза Шерића. Има сина Драгана, живе у Никшићу).

8. Радуле Драгов (+), рођен у Шаранцима, земљорадник, умро и сахрањен у 
Шаранцима. Из брака са Бојаном Симићевић (+), домаћицом из Алуге, имао 
je дјецу: Новака - Зека, Новицу - Мила, Драгослава, Радисава - Мана, Кату (+ 
рођена у Богомољи, у двадесетој години живота пала са стијене и погинула, 
сахрањена у Шаранцима), Јованку (+) (рођена у Богомољи, домаћица, обје- 
сила се због нанијете увреде, сахрањена je у Шаранцима), Богданку - Богињу 
(рођена у Богомољи, радница, није се удавала, живи у Марибору), Ковиљку 
(рођена у Богомољи, завршила средњу економску школу, удата за Бошка 
Крајиновића из Бачког Грачаца, ради у Новом Саду, има дјецу Слободана и 
Драгану), и Душанку (рођена у Његовуђи, завршила средњу економску шко- 
лу, удата за Крецуљ Живојина из Борче. Живе у Београду и немају дјеце).

9. Бошко Мирков (+), рођен у Шаранцима, земљорадник, умро као коми- 
та од „шпањолице” 1918. године. Сахрањен на Илином брду код Пљеваља. 
Није био жењен и нема потомства.

10. Нешко Мирков (+), рођену Шаранцима, земљорадник, погинуо 1914. на 
планини Викри, код Вишеграда, као борац Језеро - шаранског батљона. Није 
био жењен и није имао потомства.

11. Радосав Мирков (+), рођен у Шаранцима, Први 
свјетски рат провео je у заробљеништву у Мађарској 
одакле се пјешке вратио у своје Шаранце. Пресе- 
лио се у Виљак код Пљеваља. Умро je и сахрањен у 
Виљаку. Радио je на парној пилани „Браћа Бојовић” у 
Потпећу, од њене изградње до почетка Другог свјет- 
ског рата. Радио je и у фабрици вагона у Крушевцу 
као и на изградњи моста на ријеци Тари. Из брака са 
Милевом Попадић (+) из Доброг Нуга, имао дјецу:
Бошка, Бранка, Паву (рођена на Виљаку, као дијете у 
току рата рањена и изгубила вид од експлозије, завр- 
шила je Филозофски факултет у Београду, била удата 
за Ђорђа Јелачу (+) ; радила као професор у Београду; има дјецу Горана и 
Биљану), Виду (+) (рођена у Виљаку, за вријеме рата повријеђена од бом- 
бе, завршила средњу школу; била удата за Јована Васиљевића (+), има дјецу
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Веру (спикерка на Радио - Београду) и Тању, живе у Београду), и Ружу (рође- 
на у Виљаку, завршила средњу школу, била удата за Јанеза Чамерника (+), 
из Словеније; има дјецу Бориса 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.

13. Марко Мирков (+), рођен у Шаранцима, земљорадник. Умро и сахрањен 
у Шаранцима (Кршу). Убио ra je коњ у вршидби. Из брака ca Саветом Кри- 
ваћевић (+) имао je сина Радомана.

14. Никола - Никица Мирков (+), рођен у Шаранцима, земљорадник. Годи- 
не 1972. преселио се у село Слатину код Светозарева. Из брака ca Милевом 
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 Шаранцима, 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 Врбасу у Бачкој, има дјецу Бранка, Бранку и Ану).

15. Андрија Мирков (+), рођенуШаранцима,земљо- 
радник, живио у Шаранцима. Из брака ca Јованком 
Зековић (+), домаћицом из Шаранаца, имао дјецу:
Милутина (+), Драгутина - Пера, Драгоја, Мирка,
Живка, Јеленку - Мару (+) (рођена у Богомољи, до- 
маћица, удата за Јагоша Шљиванчанина из Шљи- 
ванска, има дјецу: Радисава, Бранислава, Тодора и 
Бранку), Јелисавку (рођена у Богомољи, домаћица, 
удата за Веселина Перовића из Драговољића код 
Никшића. Има дјецу: Војислава, Бранислава, Будислава, Милорада и Бран- 
ку), Славку (рођена у Богомољи, домаћица, удата за Влада Зокића из Бечеја. 
Живеу Бечеју, имајудјецу: Јеленуи Горана), Ковиљку (+) (рођена Богомољи, 
завршила средњу школу, живјела у Бечеју) и Винку (рођена у Богомољи, зав- 
ршила средњу школу, није удата. Живи у Бечеју).

VII КОЉЕНО

1. Божидар Михаилов (+), рођен je 1926. године 
у Кршу. Други свјетски рат ra затиче као ђака пље- 
ваљске гимназије. Пошао je у рат 13. јула 1941. го- 
дине. Рањаван je три пута до 1944. године. У току 
бројних борби истакао се као храбри ратник пушко- 
митраљеац, na су се о његовој храбрости и јунаштву,
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посебно када je требало помоћи својим саборцима, испредале легенде. По- 
гинуо je као прослављени борац, бомбаш и пушкомитраљезац 4. црногорске 
пролетерске бригаде, бранећи одступницу своме батаљону на положају из- 
мећу Трстеника н Крушевца. Посмртне остатке храброг ратника пренијела 
je мајка Круна и направила му гробницу у Његовуђи. Није се женио и нема 
потомства.

2. Миљан Грујичин (+ 2010) je рођен у Варинама 1921. Kao дјечак, кренуо 
je у НОП, после Другог светског рата био je официр ЈНА, живео у Београду. 
Из брака са Јеленом Пејовић (+) из Никшића, имају: Радојицу (рођен 1952), 
Миру (рођена 1953, службеница, неудата) и Радојку (рођена 1953, службе- 
ница, неудата), обје живе у Београду.

3. Трипко Грујичин (+ 1943) je рођен у Варинама, у НОП je ступио као дје- 
чак. Погинуо на Сутјесци, није био жењен, нема потомства.

4. Милорад Грујичин (+ 2000), рођен у Варинама 1926, завршио средњу 
школу, живио у Сивцу. Из брака са Јованком Голубовић (+), домаћицом из 
Сивца, имао дјецу: Милоја (рођен 1955) и Славицу (рођена 1957. у Сивцу, 
завршила средњу школу, удата за Чеда Вујачића из Врбаса са којим има сина 
Николу (рођен 1978. ). Послије развода удала се за Шандора Жуљевића са 
којим има синове Жарка (рођен 1955) и Шандора (рођен 1992),

5. Симеун Грујичин, рођен у Варинама 1929. Послије Другог свјестког рата са 
мајком и браћом преселио се у Сивац, завршио Вишу пољопривредну школу, 
живи као пензионер у Сивцу. Из брака са Јеленом Аман (+), из Сремских Кар- 
ловаца има дјецу: Наду (рођена 1957. године у Сивцу, удата за Саву Попова 
(+), има дјецу Душана и Јелену), Весну (рођена 1958. године у Сивцу, удата 
за Витомира Цвјетића, има сина Владимира), Веру (рођена у Сивцу 1960. го- 
дине, удата за Радислава Бикицког (+), има дјецу Љиљану и Дејана), Гордану 
(рођена у Сивцу 1963. године, удата за Миланка Јоксовића, има дјецу Миљану 
и Немању), Маријану (рођена у Сивцу 1974. године, удата за Јовицу Радовића, 
има синове Перишу и Миљана), Трипка (рођен 1969) и Горана (рођен 1972).

6. Вукајло Милићев (+), рођен у Шаранцима, земљорадник, погинуо 1946. 
године на пилани у Његовуђи. Из брака са Јованком Остојић (+) из ТЗурђе- 
вића Таре има дјецу: Рајка, Радована, Јована и Радмилу (рођена у Шаран- 
цима, домаћица, удата за Миливоја Остојића из Варина, има дјецу Моми- 
ра, Вукомира, Вукомана, Милушу, Милку и Миланку), Радојку (+ рођена у 
Богомољи, није удавана, умрла 1989. године), Јелу (рођена у Богомољи, до- 
маћица, удата за Момира Лековића из ТЗурђевића Таре, живјела у Кули и 
има троје дјеце: Милана, Славка и Весну, умрла 1993. ) и Јаглику (рођена 
у Богомољи, домаћица, удата за Јагоша Кљајевића из ТЗурђевића Таре, има 
дјецу Мирослава, Славка, ТЗола и Раду).
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7. Вуксан Милићев (+), рођен у Богомољи, земљо- 
радник. Из првог брака са Дуњом Бојовић (+), до- 
маћицом из Шаранаца, има дјецу: Петра, Гојка,
Влајка, Млађена, Мару (рођена у Богомољи, домаћи- 
ца, удата за Милана Ташовића из Нинковића; има 
дјецу Вељка, Љубомира и Гордану). Из другог брака 
са Милком Лаловић из ТЗурђевића Таре, има дјцу;
Милића, Вукића, Светлану (рођенау Богомољи, зав- 
ршила угоститељску школу, удата за Велибора Мар- 
ковића из Врбе код Пљеваља, имају дјецу: Алексан- 
дра и Дејану, живе у Пљевљима).

8. Вукоман Милићев (+), рођен у Богомољи, земљорадник, није се женио. 
Убили су га Њемци 1944. године, није имао потомства.

9. Милорад Савићев (1925 + 2003), живео и сахрањен у Будечевици, Из 
брака са Косом Петковић из Нинковића има дјецу: Милана, Вукоту, Вукицу 
(рођена Будечевици, удата за Јована Лацмановића, има дјецу Стефана и Та- 
иару, (удата за Милоша Ивановића, живи у Француској, имају дјецу) и Миле- 
ну (рођена у Будечевици, удата за Радивоја Ђуричића из Ваљева, има дјецу).

10. Светозар Савићев (1931+2016), живео и сахрањен у Будечевици, земљо- 
радник. Из брака са Милицом Лаловић из ТЗурћевића Таре има дјецу: Ра- 
доњу, Драга, Радојку (рођена у Будечевици, удата за Рајка Пурића из Под- 
горице, има дјецу Марију, Мирјану, Марину и Марка) и Драгану 1973+2000, 
није се удавала).

11.ВелимирСавићев(1936+2014),рођенуБудечевици,морнаричкиофицир, 
живео и сахрањен у Земуну. Био je ожењен je Драгицом Симићевић (+2010) 
из Алуге, имају дјецу Љубинку (живи у Земуну, удата за Миладина Обрено- 
вића; имају ћерку Милицу (1983) и сина Обрена (1984) и сина Љубишу.

12. Саво Савићев (1941 + 2002), рођену Богомољи, возач, живио и сахрањен 
у Београду, Из брака са Василијом Вуковић (+) из Пиве, има дјецу:Небојшу 
и Миодрага. Из другог брака са Зорицом Шобот из Београда има кћер Наду 
(програмер) која живи и ради у Београду.

13. Радоје Радоманов, рођен у Богомољи, земољорадник, живи у Шаранци- 
ма. Из првог брака са Милијаном Шљиванчанин има сина Драгољуба. Из 
другог брака са Милком ТЗикановић, домаћицом из Никшића, има дјецу: 
Александра, Миодрага - Мила, Зорку (удата за Павла Тодоровића, има дје- 
цу), Десу (удата за Драгана Рашовића и Подгорице, живе у Суботици, има 
дјецу), и Милодарку (удата за Дукицу Ћирковић из Велике Плане, има дје-
цу)-
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14. Новак - Зеко Радулов, рођен у Богомољи 1939. 
године, металостругар, ожењен Катом Церовић 
из Тушине. Живи у Никшићу, имају дјецу: синове 
Славка и Зорана и ћерке Јованку (рођена 1963. годи- 
не, виши радиолошки техничар, удата за Тихомира 
Пантића, имају дјецу Данила - рођен 1995. године, 
јуниорски првак Европе у џудоу у категорији до 100 
килограма, Исидору - рођена 1993. године, студент и 
Матеју, рођену 2007. године, ученица) и Александру 
(рођена 1968. године, професор Филозофије и логи- 
ке у Подгорици, живи у Никшићу).

15. Новица - Миле Радулов (+ 2009), рођен у Бого- 
мољи 1942, саобраћајни техничар на жељезници.
Живио у Марибору. Из брака ca Радмилом Богуно- 
вић, домаћицом из Паноније, има дјецу: Гордану / 
рођену 1968. у Новом Саду, дипломирани правник и 
дипломирани економиста. Била je прва пратиља мис 
Југославије 1986. године на Бледу и супермис Слове- 
није 1988. године. 1ордана из првог брака ca Јеленком 
Дамиром, економистом из Марибора има ћерке Кла- 
удију, (рођена 1990. магистар права) Глорију (рођена 
1996. студент права) и Адријану, (рођена 2005. ученицу). У другом браку 
Гордана живи ca Савом Попићем/ и Слађану (рођена 1973. у Марибору, ди- 
пломирани економиста, удата за Тадеја Межнара, имају ћерке Милу (рођена 
2009.), и Рину (рођена 2011.). Живе у Марибору.

16. Драгослав Радулов (+ 2017), рођен у Богомољи
1944. Био заповједник брода речне пловидбе. Живио у 
Новом Саду. Из брака ca Станицом - Винком Криваће- 
вић има дјецу: Срђана, (рођен 1970.), Горана, (рођен 
1979), и Биљану (рођена у Новом Саду 1983, припрема 
докторат из електронике, живи у Шпанији, Барселона, 
удата за Жуана Пареру, имају сина Жуана (рођен2018.).

17. Радисав - Мане Радулов, рођен у Богомољи 1946, 
саобраћајни техничар, возовођа на жељезници. Жи- 
ви као пензионер у Марибору. Из брака ca Драги- 
цом Стојаковић из Босанске Крупе има дјецу: Бојану 
(рођена 1983, завршила Економски факултет, удата 
за Данијела Боровчанина, има ћерку Хану - рођену
2015. и сина Луку рођеног 2018. године) и сина Бојана 
(рођен 1985. у Марибору, завршио виттту економску 
школу, ожењен Хеленом Брчина, имају ћерке Стелу, 
(рођена 2010.) и Морену (рођена 2018).
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18. Бошко Радосављев (+), рођен у Виљаку код Пљеваља, завршио Основну 
школу у Оџаку, Гимназију у Пљевљима, Вишу графичку школу у Загребу. 
Радио као замјеник директора фабрике картона,, Авала - Ада“ у Београду. 
Умро и сахрањен у Београду 2007. године. Из брака са Иванком Живковић, 
економистом (пензионерка, радилау Београдском водоводу) има дјецу: Вла- 
димира (комерцијалиста, има дјецу Јовану -  рођена 2005. и Тамару -  рође- 
на 2006) и Бранку (рођена у Београду 1964. године, завршила Медицински 
факултет и специјализацију из гинекологије и акушерства у Београду. Није 
удата, живи и ради у Београду. Запослена у „Медигроуп“ - Београд.)

19. Бранко Радосављев, (+)рођен 1939.годинеуВиљ- 
аку код Пљеваља, земљорадник, умро и сахрањен у 
Виљаку 1997. године. Радан и поштован, у току рела- 
тивно кратког живота, успио je да значајно унаприје- 
ди домаћинство. Из брака са Вукосавом Драгаш из 
Љућа има дјецу: Зорана, Божидара и Богдана.

20. Радоман Марков (+), рођен у Шаранцима у 
Кршу 1918. Од малих ногу помагао самохраној мај- 
ци Савети Бојовић у пословима држања једне од 
првих кафана у Кршу, коју je Савета отворила 1921. 
године. Учесник je НОП - a. Послије Другог свјетског 
рата преселио се у Бачко Добро Поље, био директор 
Земљорадничке задруге. Његовом иницијативом и 
прегалаштвом, подигнута je фискултурна сала ос- 
новне школе, Дом омладине и нови стадион Фудбал- 
ског клуба „Сутјеска“, чији je Радоман био и дугого- 
дишњи предсједник. Помогао младим рођацима да 
из постојбине пређу у Нови Сад, пронађу посао и скуће се. Такође, помогао 
многим српским породицама, које су због сиромаштва 50 - тих и 60 - тих 
година долазиле у Бачко Добро Поље из Лике, Баније, Кодруна и Босанске 
крајине, да се скуће, пронађу посао и школују се. После пензионисања пре- 
селио се у Бар, где je умро и сахрањен 1982. године.

Из првог брака са Милком Томић из Буковице имао сина Драгоја (+). 
Из друтог брака са Мартом Јакић (+), поштанском службеницом из Добрих 
Села код Шавника, има дјецу: Зорана и Зорку (рођена у Добром Бачком 
Пољу, завршила трговачку школу, била удата за Пера Болтића (+) из Босне. 
Има дјецу: Сашу, Наташу и Предрага).
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21. Милутин Андријин (+), рођен 1942. године у Бо- 
гомољи, радник на Његовуђи. Из брака ca. Милија- 
ном Шљиванчанин, домаћицом из Шљиванска, има 
дјецу: Милана, Миодрага - Драгишу и Милорада.

22. Драгутин - Перо Андријин, рођен у Богомољи,
1945. године прво завршио занат, a потом ванред- 
но Филозофски факултет у Новом Саду (група ју- 
гословенске књижевности). Живио и радио у Новом 
Саду као рефрент за образовање кадрова у рафине- 
рији нафте. Члан гусларског друштва „ Св. Никола“ 
из Новог Сада, наступао и на двојницама (које сам 
израђује) и на гуслама на разним приредбама и так- 
мичењима, врло често и као водитељ програма. Из 
брака ca Миленом Обренић, радницом из Љутића 
у близини Пљеваља, има дјецу: Зорана и Зорицу 
(рођена у Новом Саду, професор српског језика, ради у средњој хемијској 
школи у Новом Саду. Удата за Небојшу Роксандића, имају дјецу Вукашина, 
Јована и Милицу).

> 4 1

М ш

23. Драгоје Андријин, рођен 1947. године у Бого- 
мољи, пензионер, живи у Новом Саду. У браку ca 
Бранком Војводић има дјецу: Дејана и Томислава.

24. Мирко Андријин, рођен 1952. године у Бого- 
мољи, пензионер, живи у Бечеју. Ca Драгицом Ра- 
дујко има сина Небојшу и кћер Наташу (рођена у 
Бечеју, удата за Драгана Лудајића, има тројке кћери 
Тамару, Александру и Катарину).

25. Живко Андријин рођен у Шаранцима, пензионер, живи у Новом Саду. 
Из брака ca Зорицом Никић има дјецу: Данила и Александру (рођена и живи 
у Новом Саду, има сина Александра).

26. Љубо Михаилов, рођен je 12. јуна 1925. године у селу Мљетичак код 
Шавника. Дјетињство и рану младост провео je ca мајком Милосавом рође- 
ном Жугић. Ca 19 година, почетком 1944. придружује се HOP - у гдје остаје 
до ослобођења. Одмах no ослобођењу запошљава се као откупљивач коже, 
вуне и љековитог биља при Земљорадничкој задрузи „Сињавина“ у Шав-
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нику, у којој остаје до пензионисања. 1. 5. 1990. године. Са супругом Ма- 
ријом, рођеном Жугић имао je 6 кћери и синове Милића и Драгића. Марија 
јеумрла18. 11. 1982.године,аЉубо 23.11. 1999. Сахрањени суупородичној 
горбници у Мљетичку.

VIII КОЉЕНО

1. Радојица Миљанов, рођен у Београду, жнви и ради у Београду. Из брака 
са Мирјаном Михаиловић из Београда, службеницом има дјецу Александра, 
Ивана и Тару.

2. Милоје Милорадов, рођен у Сивцу 1955, живи као пензионер у Сивцу, 
није жењен.

3. Трипко Симеунов, рођен у Сивцу 1969. године, ожењен Наташом Или- 
чић, има кћери Вишњу (рођена 1993) и Жељку (рођена 1996), живи са оцем 
у родитељској кући.

4. Горан Симеунов, рођен у Сивцу, 1972. године, у браку са Јасмином Мач- 
кић из Крагујевца, имају синове Николу (рођен 1999) и Немању (рођен 
2005), живи у Новом Саду и ради као трговац у фирми „Хитрис“.

5. Рајко Вукајлов, рођен (1938) у Богомољи, пензионер, радио на пилани у 
Његовуђи, живи у Жабљаку. Из брака са Видом Вукићевић, има дјецу: Бла- 
гоја, Смиљану (рођена у Богомољи, завршила средњу медицинску школу, 
није удата) и Станку (рођена на Жабљаку, завршила средњу геодетску тттко- 
лу, удата за Филипа Шљиванчанина из Шљиванска, имају дјецу Александру, 
Владимира и Лидију).

6. Радован Вукајлов (1941 +1999), рођен у Богомољи, радник, живио и ра- 
дио у Врбасу. Ожењен Мијољком Бојовић и има дјецу: Зорана 1967, Бранка 
1969, Бранку (1967, рођена у Врбасу, фризерка, удата за Чалмић Драгомира, 
имају дјецу Душана и Александру) и Ана (рођена 1971. у Врбасу, удата за 
Митттка Чапанду, имају сина Стефана 2008).

7. Јован Вукајлов, (1946 - 2013) рођен у Богомољи. Ожењен je Милијаном 
Шљиванчанин из Шљиванска, имају дјецу: Вукајла, Ненада, Љиљану (рође- 
на на Богомољи, завршила средњу угоститељску школу, удата за Ђорђија 
Караџића, има дјецуЉуба, Дејана и Лазара) и Станојку (рођенау Богомољи, 
завршила средњу туристичку школу, удата за Небојшу Касалицу из Врела, 
имају дјецу Павла, Бојану, Петра, Мирка и Војина).

8. Петар Вуксанов, рођен у Богомољи, живи у Бајши. Из брака са Миленком 
Павловић има сина Драгана и кћер Анастасију (удата, има ћерку).
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9. Гојко Вуксанов, рођен у Богомољи, ради и живи у Њемачкој. Из брака са 
Даницом Чуновић из Вруље има дјецу Предрага и Наду.

10. Влајко Вуксанов (+), рођен у Богомољи, радник, живио у Бачкој Тополи. 
Ожењен Иконијом Пековић из Дубровска. Има дјецу Жељка (1966) и Весну 
(удата, има дјецу Новака и Милоша, живи у Новој Црвенки). Влајко je умро 
1999. године и сахрањен у Бачкој Тополи.

11. Млађен Вуксанов, рођен у Богомољи, радник, живи у Бару. Из брака 
са Радмилом Делибашић из Никшића има дјецу: Вуксана, Дарка, Оливеру 
(рођена 1975. удата Мирковић, има сина Илију и ћерку Ирену) и Данијелу 
(удата Милошевић, има ћерке Марију и Јелену).

12. Милић Вуксанов, рођен у Богомољи 1967. живи у Новом Саду, Висока 
техничка школа струковних студија, индустријски инжењер, био извршни 
директор новосадске ТВ Јесењин, сада власник фирме „Кватропродукција“, 
активиста и организатор многих гусларских вечери на којима се негује тра- 
диција и култура родног краја. Ожењен je Данијелом Вујаковић, домаћицом 
из Гламоча, имају дјецу: Мају (рођена 1996, завршила Факултет за економију 
и инжењерски менанџмент), Тамару (рођена 1999, педијатријска сестра) и 
Николу (рођен 2006, ученик осмогодишње школе).

13. Вукић Вуксанов, рођен у Богомољи 1970. године. Живи у Његовуђи, преду- 
зетник, ожењен са Бојаном Тончић, имају синове Луку (2010) и Андрију (2012).

14. Милан Милорадов, рођен у Будечевици, из брака са Ружицом Чеперац, 
која je умрла, има сина Миодрага. Из другог брака са ТЗином ТЗуришић из 
Васојевића има кћери Сашу, (завршила ССС, удата за Крста Мароша, имају 
дјецу и живе у Котору), и Сандру (завршила Факултет за туризам и хотеле- 
лијерство, удата за Лазара Калуђеровића, имају дјецу и живе у Котору).
15. Вукота Милорадов, рођен у Будечевици, из брака са Живаном Војино- 
вић из Селца има дјецу: Предрага и Алдијану (ССС, удата за Радомира Кра- 
говића из Бијелог Поља, имају дјецу и живе у Будви).

16. Радоња Светозаров, рођен 1968 г. у Будечевици. Из Брака са Миљом 
Конатар (1970+2013) има кћер Милицу (рођена 1990 заврпила Правни фа- 
култет, удата за Дарка Бабовића из Андријевице, имају сина Страхињу) и 
Милоша, рођен 1994. студент.

17. Драго - Зеле Светозаров, рођен 1971. у Будечевици. Из брака са Рад- 
милом Обрадовић из Васојевића, има дјецу Ивану (рођена1993. завршила 
Факултет политичких наука), Слађану (рођена 1995. (ССС), Ивана (рођен 
1999. (ССС), Огњена (рођен 2010.). и Николину (рођена 2010.).
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18. Љубиша Вељков, рођен 1967. в. к. аутомеханичар, живи и ради у Бео- 
граду на пословима обезбеђења, ожењен Миленом Илић из Београда, имају 
ћерку Тамару (2001. матурант средње трговачке школе).

19. Небојша Савов (1962 + 2011), рођен и сахрањен у Будечевици. Из брака 
са Зорицом Вукадиновић из Подгорице, има кћерке Јелену (апсолвент на 
Факултету за поморство) и Тијану (менаџер у поморству).

20. Миодраг Савов, рођен у Будечевици 1967. Живи у Београду и бави се 
грађевинким пословима. Из брака са Слађаном Марковић, трговкињом, 
имају ћерку Софију (2006), ученик je основне школе.

21. Драгољуб Радојев (+), рођен у Богомољи, Погинуо несрећним случајем 
1968. године у Бијелом Пољу.

22. Александар Радојев, рођен 1954. у Никшићу, ССС, возач, ради и живи у 
Београду. Из брака са Марином Шинчић има ћерку Оливеру (домаћица, уда- 
та), из другог брака са Зорицом Жаровић, има ћерку Милицу (удата, домаћи- 
ца) и из трећег брака са Милојком Милошевић из Колашина имју сина Ненада.

23. Миодраг - Мило Радојев, рођен 1959. у Никшићу. ССС, Из брака са 
Војком Вујовић има дјецу: Балшу и Ивану (ученица). Живе у Београду.

24. Славко Новаков - Зеков, рођен у Никшићу 1964. 
дипломирани инжењер електротехике, директор 
Средње техничке школе у Никшићу, ожењен са Ол- 
гом Врачар, дипломираним економистом из Мале 
Црне Горе, имају ћерку Анђелу (рођена 2006, учени- 
ца) и сина Алексу (рођен 2008, ученик).

25. Зоран Новаков - Зеков, рођен у Никшићу 1966, 
завршио вишу медицинску школу, дијететичар - ну- 
трициониста у болници у Мељинама, живи у Херцег 
Новом. Ожењен са Надом Грбом, има дјецу: Алек- 
сандра (рођен 1994, студент) и Петру (рођена 1996, 
студент).
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26. Бојан Радисављев - Манов, рођен 1985. у Марибору, завршио вишу еко- 
номску школу, бави се пословима обезбеђења. Живи у Марибору, ожењен ca 
Хеленом Брчина, имају ћерке Стелу (рођена 2010.) и Морену (рођена 2018.).

27. Горан Драгослављев, рођен у Новом Саду 1979, 
завршио средњу саобраћајну школу, ожењен Ми- 
лом Анђелић, трговац, имају сина Драгослава, рођен 
2017.).

28. Срђан Драгослављев, рођен у Новом Саду 1970, 
дипломирани инжењер саобраћаја и магистар тех- 
ничких наука, директор Саобраћајне школе у Новом 
Саду, од 2006. године, стални судски вештак из об- 
ласти саобраћаја, до сада имао преко 500 налаза, од 
чега 120 у кривици и преко 380 у парници. Два пута 
други у дизању тегова у старој држави (СФРЈ) као 
старији јуниор 1989. године и неколико пута првак 
Војводине. Последњих година ca ученицима спорти- 
стима трчао дистанцу полумаратона у Новом Саду 
(нешто више од 21 км). Ожењен ca Драганом 1ашић, 
дипломираним правником, имају ћерке Јелену (2011.) и Ксенију (2013.).

29. Владимир Бошков, рођен je 1968. у Београду, комерцијалиста, разведен, 
има ћерке Јовану (рођена 2005) и Тамару (рођена 2006).

30. Зоран Бранков, рођен 1957. године у Виљаку 
код Пљеваља. Гимназију je завршио у Пљевљима, a 
Медицински факултет у Београду. Специјализацију 
из интерне медицине завршио у Београду. Учес- 
ник више стручних скупова на којима je презенто- 
вао, a касније и објавио неколико стручних радова 
из области интерне медицине. Сарадник у пројекту 
ЦАНУ „Црна Гора у 21. вијеку у ери компетитивно- 
сти“, 2012. године. Ради као љекар у Дому здравља у 
Жабл>аку. Бавећи се одговорним и хуманим позивом 
љекара, несебично пружајући медицинску помоћ често и у врло тешким ус- 
ловима, доктор Зоран je уздигао углед позива народног љекара и братства 
Бојовића у крају својих предака.
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31. Божидар Бранков, рођен 1959. године у Виљаку, 
no занимању професионални возач, сада у пензији. 
Из брака са Драгицом Станимировић, трговцем 
из Пљеваља има синове: Радомана (рођен 1989. По 
струци машински техничар) и Радована (1994. no 
струци компјутерски техничар).

32. Богдан Бранков, рођен у Виљаку 1966. године.
Завршио гимназију у Пљевљима, Витпу техничку 
школу у Новом Саду, no струци je инжењер заштите 
од пожара, ради као замјеник командира Службе за- 
штите у Пљевљима. Из брака са Јадранком Кузмано- 
вић из Санског Моста, професорицом руског језика, 
има дјецу: Нину (рођена 1993. студент социологије у 
Београду), Тању (рођена 1995. no струци je економ- 
ски техничар, удата за Миладина Милекића, живе и 
раде у Београду), и Неду (рођена 2003. ученицу осмо- 
годишње школе, која je вишеструки првак Црне Горе 
у шаху у категорији кадета и пионира. Kao репрезентативка Црне Горе, уче- 
ствовала je на Европском и Светском првенству у шаху у својој категорији).

33. Драгоје Радоманов (+), рођен у Кршу 1942. го- 
дине. После завршеног Факултета политичких нау- 
ка, смјер новинарство у Љубљани, радио као нови- 
нар у редакцији за спорт дневног листа „Дневник” и 
недељника „Дело” био директор пословне јединице 
предузећа „Вектор” из Љубљане. Активно и са успје- 
хом се бавио: рукометом, фудбалом, кошарком, атле- 
тиком и рагбијем 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 сре- 
брне значке за развој спорта у Словенији. Из брака 
са Звонком Черне из Љубљане, има синове Грегора и 
Дамјана. Умро и сахрањен уЉубљани 2017.

34. Зоран Радоманов, рођен 1952. године у Бачком 
Добром Пољу. Kao средњошколац био један од осни- 
вача, соло гитариста и певач музичког састава „Сен- 
ке“. Завршио Факултет политичких наука у Београду, 
смјер дипломатију, радио као новинар и уредник у 
„Вечерњим новостима“ „Дневнику“ „Комунисту“,
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„Ставу“, Телевизији Нови Сад, „Европским новостима“ из Франкфурта (1993
- 94), у ком периоду je био и порт - парол најзначајнијег удружења Срба у Не- 
мачкој „Српски хуманитарни фонд“. Kao новинар сарађивао у „Економској 
полицици“, Првом и Другом програму Радио Београда, „Интервјуу“, „Дуги“, 
„Једиству“, „НС репортеру“. Аутор je фељтона - „Помађаривање Срба у Угар- 
ској“, „Невидљива рука - историја тајног владања светом“, „Шта то, у ствари, 
хоће Америка“. . . Заједно са новинаром Димитријем Јовановићем 1988. ос- 
новао „Врело“, прво друштво за здраву исхрану и заштиту природе у Новом 
Саду, које je и данас активно. У пензији je и живи у Сремској Каменици.

Из брака са Босом Бијеловић, има дјецу Лену, завршила филозофски 
факултет - група српски језик и књижевност, (рођена 1976), удата за Зорана 
Никовића, имају децу Андреја (2005), Милу (2007) и Симона (2011). Чарну 
(рођена 1978), завршила Правни факултет, удата за Небојшу Јовановића из 
Сремске Каменице, имају децу Луцију (2012) и Лану (2014) и Машу (рођена 
1989), завршила Факултет спорта и физичке културе, удата за Марија Зо- 
вића, имају децу Нику (рођена 2012) и Инес (рођена 2013).

35. Зоран Драгутинов, рођен 1978 године, средњу 
економску школу и Филозофски факултет, катедра 
за историју, завршио у Новом Саду. Магистрирао на 
факултету за менанџмент. Успешно радио на руко- 
водећим местима у ЈКП „ Новосадска топлана“, За- 
вод за изградњу града Новог Сада. Сада je помоћник 
директора ЈКП „Водовод и канализација“ у Н. Саду. 
Ожењен Маријаном Бубало, (геодетски техничар) из 
Новог Сада. Имају три сина: Вука (2010) и близанце
- Страхињу (2014) и Луку (2014).

36. Милан Милутинов, рођен 1968 године у Бого- 
мољи, завршио средњу машинску школу (смер мета- 
лостругар). Живи у Београду. Бави се израдом умет- 
ничких предмета, икона, грбова манастира, гусала и 
др. Члан je гусларског друштва „ Бајо Пивљанин“ из 
Београда и успешно репрезентује гусле, историју и 
епску традицију нашег народа на фестивалима, кон- 
цертима и хуманитарним наступима у Србији, Цр- 
ној Гори, Републици Српској. Ожењен Божаном Ер- 
цег, (средња трговачка школа) из Челебића (општина 
Ливно). Имају троје дјеце: Данила (1993), Јелену 
(1995.) и Николу (2002.).

37. Миодраг - Драгиша Милутинов, рођен 1970. године у Богомољи, завр- 
шио средњу машинску школу (смер металостругар). Живи у Београду. Бави 
се израдом ентеријера. Ожењен Јелком Нинчетовић, (средња хемијска шко-
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ла) из Лазаревца. Имају двоје дјеце: Тијану (2000. ученица девете Београдске 
гимназије), Андрију (2002.)

38. Милорад (Милутинов) Бојовић, рођен 1972. 
године у Богомољи, оштина Жабљак, где je завр- 
шио приридоно - математичку гимназију. Студирао 
je књижевност и права у Новом Саду. Радио je као 
новинар „Политике“, „Данаса“, „Национала“, „Ре- 
вије 92“ „Грађанског листа“, „Печата“... Више од осам 
година обављао je дужност главног и одговорног 
уредника новосадског „Грађанског листа“ и недељ- 
ника „НС репортер“. Радио je као шеф прес службе 
градоначелника Новог Сада. Аутор je више од 1. 000 
колумни и анализа политичке сигуације у Србији.
Организатор je и учесник великог броја трибина и округлих столова на тему 
културе, друштва и политике. Уредник je часописа „НС тајм“ и власник и 
директор фирме за односе с јавношћу. Објављивао je песме и радове у про-
зи. Из брака ca Горданом Миљуш има сина Сергеја (рођен у Новом Саду 
1996. завршио средњу електро - техничку школу, студира романистику на 
Филозофском факултету у Новом Саду: у више рок бендова свира соло ги- 
тару и компонује) и ћерку Ању (рођена 2006. у Новом Саду, ученица je ос- 
новне школе и тренира џез - балет) Из брака ca Милицом Трифунов има 
ћерку Оливеру (рођена 2016. у Новом Саду)

39. Дејан Драгојев, рођен 1980. године у Новом Саду. Завршио je средњу 
грађевинску школу, ради у приватној грађевинској фирми. Живи ca роди- 
тељима у Новом Саду, није жењен.

40. Томислав Драгојев, рођен 1986. године у Новом Саду, гдје je завршио 
основну и средњу школу. Живи ca родитељима у Новом Саду, није ожењен.

41. Небојша Мирков, рођен 1976. године у Сенти, завршио средњу машинску 
школу. Ради у пословима обезбеђења. Живи у Крагујевцу. Ожењен ca Јеленом 
Симовић, доктор специјалиста онкологије, имају ћерку Нађу (рођена 2010).

42. Данило Живков, рођен 1982. године. Завршио средњу економску школу, 
смјер кулинарство. Запослен je у „ Електровојводини” Нови Сад, живи ca 
родитељима, није ожењен. Има ћерку Дуњу, рођена у Бору 2011.

43. Милић Љубов, рођен je 7. 7 .1962. године у селу Мљетичак код Шавника. 
Завршио je Средњу машинску школу у Никшићу. До стечаја 26. 12. 1996. 
године, радио je у Д.О.О „Сињавина“ у Шавнику. У браку, који je разведен, 
ca Милијаном има синове Љубомира и Петра. Милић живи на Мљетичку и 
бави се пољопривредом.
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44. Драгић Љубов, рођен 17. 9. 1964. године. У Мљетичку. Завршио je IV 
степен стручне школе и има звање економски техничар. Радио je у преду- 
зећу „Сињавина“ у Шавнику. Сада je незапослен. У браку са Радмилом Бојо- 
вић, рођеном Бабић има ћерку Марију, и синове Њрана и Бојана. Драгић 
живи са супругом у Шавнику.

IX  КОЉЕНО

1. Александар Радојичин, рођен 1974, у Београду, завршио Средњу метео- 
ролошку школу, неожењен.

2. Иван Радојичин, рођен 1978. у Београду, неожењен.

3. Никола Горанов -рођену Новом Саду 1999. матурант Средње геодетске школе.

4. Немања Горанов -  рођен 2005. у Новом Саду, ученик основне тттколе. 
Напомена: У графику првог издања Родослова на стр. 363. постоји грешка, 
јер су Никола и Немања Горанови приказани као синови Трипкови, a не Го- 
ранови.

5. Благоје Рајков, рођен у Богомољи 1964, завршио средњу електротехнич- 
ку школу. Из брака са Радом Дацић има синове Миланка и Данила и ћерку 
Наду (рођена 1986. Завршила Електротехнички факултет, удата за Велими- 
ра Гардашевића, имају ћерку Лару, живе и раде у Подгорици)

6. Зоран Радованов, рођен 1967, Жабљак, грађевински техничар, живи и 
ради у Крагујецу, супруга Јелена, домћица, имају синове ТЗорђа и Јована.

7. Бранко Радованов, рођен 1969. у Кули, грађевински техничар, живи у 
Врбасу, ожењен са Љиљаном Шуваков, модни дизајнер, имају дјецу Натали 
(рођена 2008.), Итана (рођена 2009.) и Николу (рођен 2012.).

8. Вукајло Јованов, рођен у Богомољи, руковаоц грађевинских машина, 
живи и ради у Београду, није жењен.

9. Ненад Јованов, рођен 1979, у Жабљаку, завршио средњу саобраћајну 
школу, ожењен са Наташом Вемић из Буковице, имају два сина Владимира 
и Бојана.

10. Драган Петров, рођен у Бачкој Тополи 1968. године, завршио ССШ, неза- 
послен, ожењен Аном Маријом која je лекар - педијатар, имају кћерку Наташу.

11. Предраг Гојков, рођен 1967. године, завршио ССШ, запослен, живи у 
Бачкој Тополи са Јадранком Пљеваљчић имају сина Рељу, рођен 2010.
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12. Лука Вукићев, рођен 2010. Живи са родитељима.

13. Андрија Вукићев, рођен 2012. Живи са родитељима.

14. Никола Милићев, рођен у Новом Саду 1997. године, ученик.

15. Жељко Влајков, рођен 1966. године, завршио ССШ, живи у Београду, 
бави се воћарством, из брака са Амелом Шкорић има дјецу: Марка (2003) и 
Милицу (рођена 1998. године).

16. Вуксан Млађенов, 1977, живи у Бару, запослен, није жењен.

17. Дарко Млађенов, 1981. живи у Бару, незапослен, ожењен са Јасмином 
Лазаревић, домаћица.

18. Миодраг Миланов, рођен у Будечевици 1975.

19. Предраг Вукотин, рођен 1982. године у Пљевљима, завршио ССШ, ради 
и живи у Пљевљима са родитељима.

20. Милош Радоњин, рођен 1994. године у Подгорицн, студент Економског 
факултета, смер менаџмент у Подгорици.

21. Иван Драгов рођен 1999. у Подгорици, ученик (ССС), живи код роди- 
теља у Подгорици.

22. Огњен Драгов, рођен 2010. Живи код родитеља.

23. Балша Миодрага Радојева, рођен у Београду 2000. године. Живи код 
родитеља.

24. Ненад Александров, рођен 1995. кувар, живи и ради у Београду.

25. Александар Зоранов, рођен у Херцег Новом 1994, студент, живи код 
родитеља.

26. Алекса Славков, рођен 2008 у Никшићу, ученик. Живи код родитеља.

27. Драгослав Горанов, рођен 2017. дете. Живи код родитеља.

28. Данило Миланов, рођен 1993. у Београду. Завршио средњу електротех- 
ничку школу (смер електромеханичар за термичке и расхладне уређаје). За- 
послен у AWT Интернационал Земун.
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29. Никола Миланов, рођен 2002. у Београду. Ученик Саобраћајно - технич- 
ке школе.

30. Андрија Миодрагов, рођен 2002. у Београду. Ученик средње електротех- 
ничке школе у Земуну.

31. Сергеј Милорадов, рођен у Новом Саду, студент, живи ca родитељима

32. Вук Зоранов, рођен 2010. у Новом Саду. Живи код родитеља.

33. Страхиња Зоранов, рођен 2014. у Новом Саду. Живи код родитеља.

34. Лука Зоранов, рођен 2014. У Новом Саду. Живи код родитеља.

35. Радоман Божидаров, рођен 1989. у Пљевљима, машински техничар, не- 
ожењен, живи у Пљевљима.

36. Радован Божидаров, рођен 1994. у Пљевљима, техничар за компјутер- 
ско управљање, неожењен, живи у Пљевљима.

37. Дамјан Драгојев, рођен 1969. године у Љубљани.
Завршио факултет организационих наука, смјер ин- 
форматика. Радио као развојни технолог на подручју 
информатике у SKB Banci d. d. U Deloitte & Тоисће d.
o. o као ревизор информационих система и у „Aktiva 
Group” d.o.o као стручни сарадник за информатику.
Био сувласник и директор фирме „Bomark” д. о. о 
власник и директор фирме за компјутерске системе, 
информатику и савјетвање „ Sinapsa’fl. о. о власник 
и директор фирме за транспорт, трговину и услуге 
„BD&G TRADE” у Љубљани. Активно ш pao кошар- 
ку за КК „Јежица”, КК „Литија”, КК „Бежиград”. Ca екипом КК „Јежица” и 
КК „Илирија” био на купу република СФРЈ у кошарци Загребу 1987. године. 
Остао активан у кошарци до своје 42. године живота, када je завршио ка- 
ријеру у КК „Врхника“. Био je члан кошаркашке репрезентације Словеније 
на играма Алпе Адрија 1985. и 1986. године. Живи уЉубљани, ожењен je ca 
Лоти Зупанчич, имају ћерку Киару, која je рођена 2007. године.

38. Грегор Драгојев, рођен 1973. године у Љубљани, завршио студије ме- 
нанџмента на Универзитету Тенеси и Валдоста (САД), послиједипломске 
студије на школи за интернационални менанџмент у Паризу. Радио као ме- 
наџер за логистику у фирми „BD & TRADE” d. о. о координатор за трговину 
у фирми, J3TCS” d. о. о заступник хрватске филијале „Ad - esso” - d. о. о аме- 
ричке фирме „Intel Corporation” за Хрватску, БиХ, Црну Iopy, Македонију 
и Словенију. Сада ради као менаџер развоја и представник више страних
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фирми у предузећу BD&G TRADE d.o.o, из Љубља- 
не. Професионално играо кошарку за репрезента- 
цију Словеније, у Студентској лиги Америке, играо 
за FILA професионалну лигу у Лос Анћелосу и играо 
у првој A професионалној лиги Словеније. Добит- 
ник je престижне награде Америчких универзитета 
„Ко je ко на америчким универзитетима и колеџи- 
ма” постао члан Друштва лидера „Нопог” Америке 
и престижне награде „Студент - спортиста године”
Валдоста Универзитета Америке. Члан je удружења 
менаџера Словеније.

Живи у Љубљани, ожењен je са Мирјам Беранек, имају сина Лукас Ни- 
колу, рођен 2008. и Ајду Вихар, рођену 2000. године.

39. Љубомир Милићев, рођен 09. 09. 2001. године у 
Шавнику. Ученик средње школе.

40. Петар Милићев, рођен 25.4.2005.године у Шав- 
нику. Ученик, живи код родитеља.

I

с
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41. Горан Драгићев, рођен23.07.1996. годинеуШав- 
нику, пољопривредни техничар.

42. Бојан Драгићев, рођен 03. 01. 2009. године у 
Шавнику, ученик основне школе.

X  КОЉЕНО

1. Миланко Благојев -  рођен 1987. живи и ради у 
Жабљаку, угоститељски техничар, ожењен Надом 
Шљиванчанин, имају сина Дарија, рођен 2017.)

2. Данило Благојев -  рођен 1991. завршио Економски Факултет за ме- 
нацмент, незапослен, неожењен, живи у Жабљаку.

3. Т)Орђе Зоранов, рођен 2013. Живи код родитеља.

4. Јован Зоранов, рођен 2017.

5. Никола Бранков, рођен 2012.

6. Владимир Ненадов, рођен 2007.

7. Бојан Ненадов, рођен 2009.

8. Реља Предрагов, рођен 2010.

9. Марко Жељков, рођен 2003 у Београду, ученик.

10. Лукас Никола Грегоров, рођен 2008. у Љубљани.

XI КОЉЕНО

1. Дарије Миланков -  рођен 2017.
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Предачка линија од родоначелника до данас: 
Бојо -  Драгић - Грујица-Грле - Никола - Мирко

КОЉЕНО
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Предачка линија од родоначелника до данас: 
Бојо - Драгић - Грујица-Грле - Никола - Драго

Драго 5.
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Предачка линија од родоначелника до данас: 
Бојо -  Драгић - Грујица-Грле - Никола - Добрица

КОЉЕНО

Бојовићи -  Грловићи

3 0 4



2. РОДОСОВ БРАТСТВА БОЈОВИЋ

Мотив из Богомоље
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б.
ПОТОМСТВО ДРАГИЋЕВОГ СИНА ДРАГИЋА ЈУКА 

(ЈУКОВИЋИ)

III КОЉЕНО

1. Драгић - Јуко, за кога се не зна (да ли je) и како je добио очево име, да ли 
за живота или no очевој смрти, рођен je и сахрањен у Богомољи. Лубурић 
наводи да се четврти Бојов син звао Савић, a не Драгић. Драгић - Јуко je 
имао сина Радивоја - Муја.

IV КОЉЕНО

1. Радивоје Мујо, рођен у Богомољи, земљорадник. Био je шарански сто- 
тинаш, изузено храбар и поштован. Убили су га 1872. године, код Зука на 
Алузи, Радивоје Змајевић и Неђељко Кекер. Сахрањен je на гробљу у По- 
грижђу. За живота je подигао камену кулу чије зидине одолијевају зубу вре- 
мена више од 150 година.

Из брака са Савком Дамјановић са Косанице, имао je синове Јована и 
Луку и кћери, Неду (рођена у Богомољи, удата за Крста Кнежевића у Рудан- 
цима, има дјецу: Стевана, Душана, Велимира и Василија), Станицу - Шату 
(рођена у Богомољи, удата за Окицу Раонића у Шаранцима, имају једну
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кћер, удату за Кнежевића, има сина Николу), Станку - Жану (рођена у Бо- 
гомољи, удата за Милована Остојића из Палежа у Шаранцима, има синове 
Мирка, Тодора, Михаила, који су преселили у Потпеће код Пљеваља) и Јели- 
цу (удата за Јегдића из Буковице, имају сина Саву).

V КОЉЕНО

1. Јован Радивојев, рођен у Богомољи, земљорадник, погинуо на Грдије- 
вићима 11. 12. 1875. године као командир вода. Био je изузетно храбар и 
цијењен. Сахрањен je у Тепцима, код цркве, гдје мује и данас гроб. Из брака 
ca Станицом - Дадом Ђурђић, из Мотичког Гаја имао je дјецу: Милоша и 
Милету.

2. Лука Радивојев, рођен у Богомољи, официр црногорске војске. По- 
слије погибије његовог брата Јована, на Грдијевићима 1875. године, добио 
je старјешинство (командирство) вода. Лука je извршио самоубиство и 
сахрањен на Богомољској Капи гдје му се и данас налазе земни остаци, јер 
као самоубица није могао бити сахрањен на гробљу. О Лукиној погибији се 
прича, да je у току службе на Цетињу био у завади ca капетаном Кршика- 
пом који je био љубоморан на Лукину способност и одважност. Кршикапа 
je Луку у одсуству оклеветао код књаза Николе. Не знајући за клевете, Лука 
je пошао ca Цетиња кући, на одмор, и као много пута раније, успут свратио 
код Новице - Нона Бојовића у Зминицу. Када ra je Новица упознао ca свим 
што raje Кршикапа оклеветао код књаза, Лука не могавши да поднесе такве 
увреде и клевете покушао je да се убије својим пиштољем. Тетттко рањеног 
понесу ra у Богомољу, али он на путу умре. Из брака ca Милосавом Вуковић 
из Пренћана, имао je сина Радивоја.

VI КОЉЕНО

1. Милош Јованов, рођен у Богомољи, земљорадник, био je врло храбар 
и учесник многих борби и ратова. Умро je на Љуљашци 1934. године и 
сахрањен код цркве у Кршу. Из брака ca Бојаном Караџић - Кандић, имао je 
сина Милана и кћер, којој се не зна име.

2 Милета Јованов, рођен у Богомољи, земљорадник, био je полуводник у 
Богомољском воду, умро je у Љуљашци 1932. године и сахрањен код црк- 
ве у Кршу. Из брака ca Станојком - Цаком Шљиванчанин, која je умрла и 
сахрањена у Зминици, имао je синове Јована и Радомира.

3. Радивоје Лукин, рођен у Богомољи, земљорадник, погинуо за вријеме 
аустро - угарске окупације. Из брака ca Љубицом Дурковић из Врела имао 
je дјецу: Душана, Сава, Петра и Милосаву (удата за Николу Булатовића, 
обућарског радника из Колашина. Живјели су у Београду и имали кћери: 
Веру, Љубицу, Јелену и Надежду).
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VII КОЉЕНО

1 Милан Милошев, рођен у Богомољи 1901. године, 
земљорадник, погинуо на Врановини, код Фоче 1943. 
године. Пренесен и сахрањен у Кршу 1945. године. 
Из брака са Аницом Аврамовић са Алуге, имао je 
дјецу: Милуна, Милорада, Божа, Милоша, Мијољку 
(рођена у Богомољи, удата за Љубомира Шљиван- 
чанина, има дјецу: Огњена, Војислава, Миладина и 
Мирчету), Марију (рођена у Богомољи, удата за Ра- 
дована Џаковића, има дјецу: Ковиљку, Даницу, Раду 
и Невенку), Јованку (рођена у Богомољи, удата за Ра- 
дивоја Цвијовића у Маочу, има дјецу: Лазара, Рајка и 
Иконију).

2. Јован Милетин, рођен 1907. године у Богомољи, 
земљорадник, умро je 1979. године и сахрањен у 
Зминици. У току рата био je борац Седме црногорске 
омладинске бригаде „Будо Томовић". Из брака са Ви- 
досавом Делић из Вукодола у Провалији, има дјецу: 
Војислава, Томислава, Радисава и Станицу (удата за 
Драгоја Стевовића у Никшићу, има дјецу: Драгића, 
Драгана, Милића, Милеву и Александра).

3. Радомир Милетин, рођен 1911. године у Бого- 
мољи, умро и сахрањен у Зминици 1990. године. Био 
je изузетно цијењен у братству због своје отмености, 
поштења и отворености и узорно васпитане му дјеце. 
Из брака са Милком Полексић из Ускока има дјецу: 
Милету, Сава, Луку, Неду (удата за Гојка Банићевића 
у Котору, 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
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VIII КОЉЕНО

1. Милун Миланов, рођен у Богомољи 1926. године, 
радио прво као милиционер, a потом као службеник 
у Жабљаку. Живио je као пензионер на Жабљаку. Ау- 
тор je књиге „Племе Шаранци и његови Богомоњски 
Бојовићи". У браку са Анком Шљиванчанин има си- 
нове Милана и Драгана. Умро je 2008. године.

2. Милорад Миланов, рођен 1929. године на Љуљашци, земљорадник. Из 
брака са Милицом Ненезић из Бијеле, има дјецу: Димитрија, Николу и 
Мијушка. Милица je умрла 1962. гоине. Из другог брака са Саветом Кр- 
стајић из Вирка има дјецу Петра и Зору (рођена 1965. године, није удата). 
Савета je умрла 2008. године. Милорад je умро 2013. године и сахрањен на 
Љуљашци.

3. Божо Миланов, рођен 1938. године, на Љуљаш- 
ци, завршио Правни факултет у Београду и положио 
правосудни испит. До пензионисања радио у Српској 
академији наука и умјетности у Београду. Из брака 
са Горданом Поповић са Његуша, ћерком академика 
Поповића, има дјецу: Небојшу и Предрага

4. Милош Миланов - Ноле, рођен 1942. године на Љуљашци, завршио 
средњу геодетску школу, радио у Крагујевцу. као геометар. Из брака са Ми- 
лом Јошовић из Крагујевца, има дјецу Ненада и Бојана. Kao пензионер живи 
у Крагујевцу, улица Даничићева 33, кућни телефон 034 323937 и 063 1614 693

5. Војислав Јованов, рођен 1932. године у Зминици.
Вишу реалну гимназију завршио у Никшићу. Апсол- 
вирао на Филозофском факултету романске групе 
језика, завршио Филолошки факултет у Београду - 
група општа књижевност са теоријом књижевности.
Послиједипломске студије завршио je у Француској, 
a специјализацију руског језика у Москви. Доктори- 
рао je на Филолошком факултету у Беграду са док- 
торском дисертацијом „Лав Толстој у Срба”. Радио 
као сарадник Института за књижевност у гимназији
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у Београду. Био je професор књижевности у гимназији у Београду. Више го- 
дина je био руководилац студија и анализа радио програма Радио Подгори- 
ца. Пуну професионалну афирмацију остварио je као дугогодишњи профе- 
сор књижевности на Педагошкој академији у Никшићу. Пензионисао се у 
октобру 1994. године као редовани професор на Наставничком факултету 
у Никшићу.

Објавио je осам књига и више од сто приказа, есеја студија и превода 
у часописима. Преводио je ca руског, француског и италијанског језика. Го- 
дине 1976. припремио je и написао предговоре за едицију школска лектира 
у издању школства Црне Горе. Активно je радио у институцијама за обра- 
зовање и културу Црне Iope и био на високим функцијама. Био je члан Са- 
везне комисије за избор лектора српскохрватског језика у иностранству. Го- 
дине 1978. одликован je Орденом рада ca сребрним вијенцем, a годину дана 
касније Орденом заслуга за народ ca сребрним зрацима. Послије пензиони- 
сања живио у Београду. Умро и сахрањен у Зминици 2006. године. Њдине 
1967 жени се ca Ксенијом-Сенком Лубарда, дипломираним економистом, ca 
којом добија синове Игора и Михаила и кћерку Татјану (рођена 21. 05. 1974. 
у Никшићу. Основну школу je завршила у Никшићу, a економску и Економ- 
ски факултет у Београду. Заједно ca супругом Игором Јановским води поро- 
дичну фирму за пореско савјетовање и рачуноводствене услуге. Имају ћерке 
Ивону и Сару).

6 . Томислав Јованов, рођен 1934. године у Зминици.
Вишу реалну гимназију завршио у Никшићу. Дипло- 
мирао je 1962. године на Правном факултету у Бе- 
ограду. Специјализацију и магистратуру из области 
Уговори у спољној трговини завршио 1982. године 
на Правном факултету у Београду код професора 
Милана Бартоша. Након неколико година проведе- 
них у Задружном савезу Србије у фирми „Зорка” из 
Суботице запослио се у басену Бор као саветник за 
међународне уговоре. Послије отварања представ- 
ништва басена Бор у Београду, постављен je за ру- 
ководиоца стручног тима који je радио на пословима у области спољне тр- 
говине и развојне технологије. У оквиру унапређења израде и производње 
златног накита борави двије године у мјесту Арецо, код Фиренце у Италији, 
гдје руководи обуком 300 радника басена Бор у изради златног накита. Taj 
тим обучених радника форирао je „Златару Мајданпек” која je у то време 
постала водећи произвођач накита у нашој земљи, и један од водећих те вр- 
сте у свијету. До пензионисања 1998. године, бави се приватним бизнисом 
ca супругом Владицом.

Оженио се 1965. године Владицом Алексић из Сикола у Неготинској 
Крајини. Владица je дипломирала на Педагошкој академији у Неготину. 
Иначе, она je директан потомак Чучук Стане, жене познатог јунака Вељка
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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(рођена 1967. године 
у Аранђеловцу, завршила Грађевински факултет, удата за Ненада Јовано- 
вића грађевинског инжењера са којим je на раду у Арапским Емиратима, 
имају сина Стефана) и Бојану (рођена 1978. године, завршила Школу дизај- 
на у Београду и факултет дизајна у Београду, ради као професор фотогра- 
фије у Београду). Томислав са супругом Владицом живи у Београду, улица 
Гандијева 33a/7. Кућни телефон +381 11 627 5575

7. Радисав Јованов, рођен у Зминици 1937. године, 
радио и пензиоисан као шумар. Kao угледан брат- 
ственик и племеник, биран за одборника и скупшти- 
нара Народне странке и Српске народне странке.
Био je више пута кандидат на листама ових стра- 
нака за републички парламент. Живи у Зминици и 
Подгорици гдје je подигао породичну кућу. Из брака 
са Даром Дацић из Смољана има дјецу: Драгољуба
- Драга, Данила и Сенку (рођена у Зминици, удата 
за Влајка Радовића у Подгорици, има дјецу: Невену,
Тијану и Новака).

8. Милета Радомиров, рођен 1941. године у Зми- 
ници. Прва четири разреда основне школе завршио 
на Његовуђи, a четири у Никшићу, гдје je завршио 
и гимназију 1959. године. Архитектонски факултет 
завршио je 1966. године у Београду. Послиједиплом- 
ске студије и специјализацију обавља у Француској, 
од 1964. До 1969. године, у атељеу професора архи- 
тектуре Жан Фожерона (Jean Faugeron) и на Инсти- 
туту за урбанизам у Паризу 1967-1969. године. Ha 
Факултету за књижевност и друштвене науке Уни- 
верзитета Париз X у Нантеру, (код професора ар- 
хитекте Анри Лефевра (Henri Lefebvre) ради на тези универзитетског док- 
тората „Урбанизам и архитектура у Југославији између самоуправљања и 
одумирања државе" (1975-1978.). Од 1969. године ради на пројекту „Јужни 
Јадран“ и у Републичком заводу за урбанизам и пројектовање у Подгори- 
ци до 1994. године, када оснива приватну фирму „Урба пројект“, такође у 
Подгорици. Бави се архитектуром, урбанизмом, просторним планирањем 
и публицистиком из области урбане социологије. Аутор je више простор- 
них планова општина и генералних урбанистичких планова општинских 
центара (Херцег Нови, Плужине, Жабљак), детаљних урбанистичких пла- 
нова (туристичко насеље Пржно-Тиват, Плужине, Жабљак, градски центри 
„Нова Варош“ и „Крушевац“ у Подгорици и Градска махала у Никшићу).
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Аутор je више реализованих пројеката: Стамбена заједница Блок 5 у Подго- 
рици, насеље Градска Махала (објекти 4 и 5) у Никшићу, Гимназија у Ник- 
шићу, Стамбено-пословни објекат у Плужинама , Школски центар МУП-а 
у Даниловграду, радна кућа Црне Горе на Дедињу (адаптација и ентеријер) 
и стамбено-пословни објекат у Београдској улици у Подгорици у коме ради 
и станује). Аутор je више реализованих пројеката на Жабљаку: Робна кућа, 
Стамбено-пословни објекти, објекат Централне банке Црне Горе, „Сози- 
на“, Резиденцијално-пословни објекат МУП-а „Јелика“, градска капела на 
гробљу, Интернат (у изградњи), као и нереализованих пројеката, такође 
на Жабљаку: дјечјег вртића, аутобуске станице, више хотела, уређења трга, 
тржног центра, адаптације дома килтуре и др. Учествовао je на бројним 
аритектонско-урбанистичким конкурсима и добитник je првих награда 
које су реализоване (Стамбена заједница Блок 5 у Подгорици и Гимназија у 
Никшићу). Добитник je награде инжењерске коморе Црне Горе за животно 
дјело (2011. године). Члан Црногоске академије наука и умјетности од 2018. 
године. Из првог брака има ћерку Марту (рођена 1974. године у Бару, зав- 
ршила Архитектонаски факултет у Београду, магистрирала у Њујорку, гдје 
живи и ради). Из другог брака са Милицом Мијушковић, љекаром специја- 
листом за дјечје болести из Никшића има дјецу: Марка и Марију (рођена 
у Подгорици 1983. године, завршила Архитектонски факултет у Београду, 
магистрирала 2012. године у Барселони).

9. Саво Радомиров, рођен у Зминици 1948. године, 
грађевински техничар, живи и ради у Жабљаку. Из 
брака са Милушом Шиљак из Мојковца има дјецу:
Невенку (рођена 1973. године, удата Бујишић, има 
синове Александра и Николу. Невенка живи и ради у 
Пљевљима. Супруг Велибор je преминуо 2011. годи- 
не), Слађану (рођена 1975. године, удата за Младена 
Божовића, запослена je у Општини Будва), Станојку 
(1979. године, живи и ради у Београду) и Милорада.

10. Лука Радомиров, рођен у Зминици 1950. године, завршио средњу техич- 
ку школу, живи и ради у Никшићу. Из брака са Славицом Бацковић из Пје- 
шиваца има дјецу Ивана и Ану (рођена 1983. године, у Никшићу, професор 
хармонике, запошљена у средњој музичкој школи у Никшићу. Удата за Сте- 
фана Бјелетића, имају ћерке Емилијурођену 2013, Анастасију рођену 2014. и 
Симону рођену 2017. године). Лукин контакт телефон je +38269483725.
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IX КОЉЕНО

1. Милан Милунов, рођен 1949. године, завршио 
економски факултет, живи и ради у Новом Саду.
Послије завршених студија радио стално на руко- 
водећим пословима у привреди. Од 1990. до 1995. 
године био предсједник Трговачке коморе СРЈ, по- 
слије чега je биран за потпредсједника за економске 
односе са иностранством гдје остаје до 2000. годи- 
не. Активно учествује у спортским активностима, 
na je 1995. године биран за предсједника асоцијације 
учитеља и инструктора скијања ЦГ. Од 1999. године, 
активно учествује у раду Удружења дурмитораца 
у Београду и члан je Унравног одбора, a од 2001. године и потнредсједник 
овог удружења. Године 2001. je изабран за директора маркетинга Удружења 
менаџера Србије. Од 2002. године Међународна академија наука за нацио- 
налну безбједност, својим сталним налогом број 3295/17 - 1, одобрава му 
именовање за саветника нредседништва академије и проглашава га за ака- 
демика. Поставља га на ноложај вишег извршног директора за Балкан и ге- 
нералног директора представништва академије за СЦГ, на ком се положају 
налази и данас.
Из брака са Бисерком Проданов, дипломираним економистом из Батоша, 
има дјецу: Викторију (рођена 1979. године у Суботици, завршила економски 
факултет) и Јелену (рођена 1986. године у Подгорици (завршила економски 
факултет).

2. Драган Милунов, рођен 1950. године, Љуљашка. Завршио економски фа- 
култет, неожењен, живи на Жабљаку.

3. Димитрије Милорадов, рођен 1959. године на Љуљашци. Радио као ма- 
шинбравар у Фабрици обуће „Солид“ у Суботици. Из брака са Илоном Кал- 
мар из Суботице има дјецу: Дејана (завршио средњу школу) и Милицу (уда- 
та за Николу Васића из Суботице, поријеклом из Босне. Има ћерку Хелену). 
Димитрије живи у Суботици, улица Миклоша Гершона 3/5, коптакт телефон 
+381 245 168 08.

4. Никола М илорадов, рођен 1962. године на Љуљашци, Жабљак, пен- 
зионер, живи у Пљевљима. Из брака са Будимком Ћировић из Матаруга 
има дјецу: Мијушка - Мића (рођен 1988. године у Пљевљима, завршио 
Факултет за менаџмент у спорту, нрофесионални фудбалер, ожењен je са 
Слађаном Поновић из Пљеваља - завршила руски језик и књижевност, 
има сина Андрију) и Марију (рођена 1991. године у Пљевљима, завршила 
Економски факултет, Универзитет Црне Горе, професионална одојкаши- 
ца, вјерена).
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5. Мијушко Милорадов (+), рођен 1960. године, умро 1962. године.

6. Петар Милорадов, рођен 1967. године, завршио средњу школу. Живи и 
ради у Београду, није ожењен.

7. Небојша Божов, рођен 1976. у Београду, завршио средњу школу, живи и 
ради у Београду. Ожењен je Данијелом ТЗунисијевић из Бајине Баште, аси- 
стентом на III умарском факултету у Београду. Има двоје дјеце: Јану и Рашу.

8. Предраг Божов, рођен 1978. године у Београду, завршио средњу школу. 
Ожењен je ca Мајом Мајхенић из Београда. Имају сина Вука. Живе и ради у 
Београду.

9. Ненад Милошев, рођен 1970. године у Крагујевцу, завршио средњу шко- 
лу, живи и ради у Крагујевцу. У браку ca Оливером Витановић, професо- 
ром, има синове Јанка и Новака.

10 Бојан Милошев, рођен 1970. године у Крагујевцу, завршио средњу прву 
техничку школу, у Крагујевцу. Професионално се бавио кошарком. Живи 
и ради у Крагујевцу. Ожењен ca Јеленом Ковачевић из Тузле. Имају сина 
Вукоту.

11. Игор Војислављев. Драмски писац и сценари- 
ста. Средњу школу завршио као ученик генерације 
у Никшићу. Завршио Факултет драмских уметности 
у Београду - одсек Драматургија као најбољи сту- 
дент Универзитет уметности у Београду 1995 и Ин- 
тернационалну школу за драмске писце Краљевског 
дворског позоришта из Лондона (1997). Радио као 
директор драме и драматург Црногорског народног 
позоришта у Подгорици, a од 1998. до 2012. године 
управник Позоришта лутака „Пинокио“ у Земуну.
Од 2012 - 2014. био je уметнички директор a од 2014. 
je поново директор истог позоришта. Од 2016. године je директор Позо- 
ришта „Бошко Буха”. Аутор je већег броја драмских текстова. Поред фран- 
цуског, драме су му преведене и на бугарски, македонски, италијански, 
енглески, руски и турски језик. Драма „Дивче“ (Нарру End) у преводу Ми- 
рел Робан, објавила je издавачка кућа Антоине - Витез у едицији L'espace 
d'uninstant у Паризу, 2005. Драмски текст за децу „Црвенкапа“ уврштен je 
у школски програм за четврти разред основне школе и објављен je у читан- 
ци за IV разред, Издавач: Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 
2005. Драмски текстови „Извањац“ и „Женидба краља Вукашина“ су у оба- 
везној лектири за осми и девети разред у Црној Њри.
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Ожењен je Њрданом Николић из Београда са којом има сина Вукашина, 
(2002), ученик средње школе „Политехника -  школа за нове технологије”.

Значајнији драмски текстови и извођења:
„Извањац“, „Нарру End“, „Женидба краља Вукашина“, „Бајка о цару и 

славују“, „Баш Челик“, „Петар Пан“, „Мачор у чизмама“ (Позориште ”Бош- 
ко Буха”), „Шаргор“ (Позориште ”Ботпко Буха”), „Црвенкапа“, „Пепељу- 
га“ (Позориште ”Ботпко Буха”), ”Принцеза и жабац” (Позориште ”Ботпко 
Буха”) и др. који су извођени на сценама скоро свих позоришта у земљи. 
У Royal Court театру у Лондону изведена му je драма „Нарру End“ (1997), у 
АТФ театру у Софији „Мртва природа“ (1994), у Gare Au Theatre у Паризу 
драма „Босански лонац у Паризу“ (2001), „Баш Челик“ у Витебску у Белору- 
сији (2005)., *Ружно паче” у Рабце -  Здроју у Пољској (2018).

ТВ серије (сценариста):
„Снови од шпер - плоче“, режија: Павле Рашковић, ТВ Пинк, 1995.
„Добро вече, децо“, режија: Дејан Ћорковић, PTC, 1996.
„Улица добре воље“, режија: Данило Вукотић, Дечји канал „Бонарт“,

2000 .

„Чудило се чудило“, PTC, анимирана ТВ серија за децу.
Филм (сценариста и косценариста) „Нож“, no роману Вука Драшко- 

вића, режија Мирослав Лекић, 1999.
„Рат уживо“, режија: Дарко Бајић, 2000.
„Лавиринт“, режија: Мирослав Лекић, 2002.
Радио драме:
„Петар Пан“, режија: Златко Паковић, Радио Београд, 1995.
„Лепотица и звер“, режија: Божидар ТЗуровић, Радио Београд, 1997.
Значајније награде:
Стеријина позорја награда за комедију текст „Мачор у чизмама“, Позо- 

риште «Ботт1ко Бука», 1995.
Стеријина награда за савремени драмски текст, за драму „Извањац“, 

Црногорско народно позориште Подгорица, 1996.
Награда „Исак Самоковлија“ за драму „Лавиринт“, 1985.
Награда Народног позоришта у Београду за драму „Извањац“, 1993.
Награда „Бранислав Нушић“ за драму „Друго рођење Јованово“ (Из- 

вањац), 1993.
Награда за најбољи драмски текст на Фестивалу позоришта за ђецу Ко- 

тор за драму „Женидба краља Вукашина“, 1998.
Награда „Јосип Колунџић“ Факултета драмских уметности у Београду, 

за драму „Извањац“, 1993.
Награда „Божидар Валтровић“ за драму „Баш Челик“, 1993.
Награда „Драгиша Кашиковић“ за драму „Дивче“, 1995.
Друга награда за филмски сценарио „Нож“ на Фестивалу филмског сце- 

наријау Врњачкој бањи, 1999.
Награда за најбољу адаптацију за сценарио филма „Нож“ од Удружења 

Руских писаца на Фестивалу „Златни витез“ у Москви.
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Змајева награда за укупан допринос драмском стваралаштву за децу, 
Нови Сад, 2004.

Награда за животно дело Мали принц на 17. Међународном фестивалу 
позоришта за децу у Суботици, 2010.

Награда за најбољи текст за представу „Царев славуј“ на 42. Сусретима 
професионалних позоришта лутака Србије, Нови Сад, 2011.

Награда за најбољи текст за представу ”Ружно паче» на 44. Сусретима 
луткарских позоришта, Крагујевац 2013.

Шест пута заредом je добио награду за најбољи текст за луткарско по- 
зориште на Сусретима луткарских позоришта Србије.

Чланство у стручним организацијама и жиријима:
Члан Председништва Удружења драмских писаца Србије, члан Удру- 

жења драмских уметника Србије; члан жирија Стеријиног позорја, БИТЕФ
- a, Међународног фестивала за децу Суботица, Међународног фестивала 
за децу „Златна искра“ Крагујевац, Међународног фестивала позоришта за 
децу и младе Ломжа (Пољска), две године члан жирија за најбоље глумач- 
ко остварење Удружења драмских уметника Србије „Милош Жутић“, члан 
жирија за драмски текст на конкурсу Стеријиног позорја, селектор 58. И 
59. Стеријиног позорја, 5 година je био селектор фестивала ТИБА у органи- 
зацији Позоришта „Бошко Буха” у Београду, члан жирија бројних конкур- 
са за драмски текст... Председник je УНИМА центра Србије већ 11 година 
(од оснивања). Седиште ове најзначајније светске луткарске организације 
je у Шарлевилу (Француска), a организације за Србију у Позоришту лутака 
«Пинокио», члан Комисије за доделу награде Града Београда за 2018. годину.

Актуелни пројекти:
Драмски текстови му се изводе у Македонији, Црној Гори, Хрватској, 

Словенији, Републици Српској, у десетак позоришта у Србији, у Белорусији 
итд.

У браку са Горданом Николић, дипломираним економистом из Београ- 
да има сина Вукашина.

12. Михаило Војислављев, рођен 1970. године у Ник- 
шићу. Основну завршио у Никшићу, a средњу и Ви- 
соку пословну у Београду. У Љубљани, 2001. добио 
звање дипломираног економисте на Економском фа- 
култету. Ради у компанији Avon Cosmetics као про- 
грамер за средњу и југоисточну Европу. Са Маријом 
Гвозденовић има два сина Бодина и Балшу.
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13. Драгољуб Радисављев, рођен je 1956. године у 
Зминици. Завршио средњу елекротехничку школу у 
Никшићу. Ради у Елктропривреди Црне Горе. Живи 
у Пљевљима. Из брака ca Желимирком Жељком Ста- 
нић има дјецу Кристину (рођена 1985. године. Удата 
je за Марка Поповића ca којим има дјецу Душана и 
Дуњу. Живе и раде у Новом Саду) и Жану (рођена 
1987. године. Удата за Владимира Ковачевића. Живе 
у Подгорици) и сина Владимира (рођеног 1993. годи- 
не. Живи у Подгорици).

14. Данило Радисављев, рођен je 1963. годинеу Зми- 
ници. Средњу геодетску школу завршио je у Подго- 
рици, a техничку школу, грађевински смјер у Ужицу.
Живи и ради у Подгорици. Из брака ca Милојком 
Димитријевић има ћерке Јовану (рођена 1989. годи- 
не, завршила Факултет драмских умјентости на Це- 
тињу, магистрирала драматургију на Фду, Београд, 
тренутно je докторант на Академији уметности у 
Новом Саду) и ћерку Богдану (рођена 1996. године.
Завршила гимназију у Подгорици, и као прва у својој 
генерацији, дипломирала на факултету Техничких 
наука у Новом Саду, смејр - анимација у инжињерству. Тренутно je на ма- 
стер студијама).

15. Марко Милетин, рођен у Подгороци 16. августа 
1986. године. Од раног дјетињства развија снажну 
наклоност према умјетности, посебно архитекту- 
ри. Након завршене гимназије у Подгорици уписује 
студије архитектуре „Prima Facolta’ di Architettura - 
Ludovico Quaroni“ y Риму (Италија), на универзитету 
„La Sapienza“, гдје 2013. године стиче звање магистра 
архитектуре. Прва радна искуства стиче у породич- 
ном архитектонском бироу ,,Urbaprojekt“ гдје поред 
оца ради ca сестрама Маријом и Мартом на пројек- 
тима објеката и ентеријера. Од 2014. годиие ради за 
„Studio Smitlf у Њојорку на пројектима њујоршких ентеријера. Од 2015.ro- 
дине ради за студио „LMS International“ -  Dubai, на изради пројекта тури- 
стичког насеља „Porto Novi“ у Кумбору.
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16. Милорад Савов, рођен 07. 02. 1986. године у 
11од1 орици. Основну школу и гимназију завршио у 
Жабл>аку. Ha Економском факултету Универзитета 
у Београду дипломирао je 2009. године. По дипломи- 
рању ради у фирми „С. Пресс доо“ - дио „Рокшпед 
Ipyne“, a од 2011. године je на позицији руководиоца 
сектора логистике и транспорта, a касније на пози- 
цији извршног директора. Од 2016. године ради у 
фирми „Алтер Модус доо“ на позицији ризикапали- 
тичара. Ради и живи у 11одгорици.

17. Иван Лукин, рођен 1982. године у Никшићу. Завршио je факултет за 
физичку кул гуру и стекао звање професора физичке културе. Запошљен je 
у спорту. Живии радиу Подгорици. Ожењен je Јованом рођеном Беговићиз 
Подгорице. Имају дјецу Василија, Брана и Хану (рођена 8. 3. 2018. године).

X  КОЉЕНО

1. Мијушко Николин, рођен 9. августа 1988. годи- 
не у Пљевљима. Завршио Факултет за менаџмент 
у спорту, професионални фудбалер. Ожењен je са 
Слађаном Поповић из Пл.евал.а - завршила руски 
језик и књижевпост, имају сина Андрију. Фудбалом 
почео да се бави са 7 година. Прошао све млађе ка- 
тегорије ФК Рудара Пљевља. Са пионирском ге- 
нерацијом био шампион Црне Горе 2003. године.
Први професионални уговор потписао са 18 година 
са матичним клубом Рудар из Пљеваља. Побједник 
Куп - a Црне Горе два пута, у сезонама 2006/2007 и 
2009/2010. Шампион Црне Горе један пут и то у сезони 2009/2010, када je 
Рудар уједно освојио дуплу круну, једини клуб у фудбалској историји Црне 
Горе коме je то пошло за руком. Проглашен je и за најбољег спортисту града 
Пљевља за 2009. годину. После Рудара одлази у Белгију гдје се задржао 4 и
no године и са успјехом носио боје два белгијска клуба. Био члан Charleroi
двије и no године и био шампион друге лиге Белгије са тим клубом у сезони 
2011/2012. Потом направио трансфер у Waasland - Beveren и са успјехом био 
њихов члан двије године. После Белгије одлази на Кипар и у клубу Enosis 
Paralimni проводи једну сезону 2015/2016. Затим се сели у Мађарску у нови 
изазов за њега FC Gyirmot из Ђера и њихов члан буде исто годину дана у 
сезони 2016/2017. Добри наступи у Мађарској га препоручују за трансфер 
у FC Ujpest из Будимпеште, један од највећих клубова у Мађарској. Потпи- 
сује уговор на двије године. Тренутно je њихов члан. Бојовић Мијушко je са 
поносом носио и дрес младе репрезентације Црне Горе. Има 10 званичних
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наступа за младу репрезентацију Црне Горе гдје je постигао и један гол, и 
исто толико наступа у пријатељским утакмицама младе репрезентације. Не- 
колико пута капитен те генерације. Мијушко живи у Мађарској (Будимпеш- 
та) - Vaci ut 125 1044, Budapest. Број телефона +362 02703603.

2. Владимир Драгољубов, рођен 1993. Годинње у Пљевљима.Основну шко- 
лу и средњу ПТТ школу завршио у Пљевљима. Живи и ради у Подгорици.

3. Балша Михаилов, рођен 2000. године у Цељу 
(Словенија). Ученик je туристичко угоститељске 
школе у Београду.

4. Бодин Михаилов, рођен 2001. Године у Цељу (Сло- 
венија).Ученикје средње графичке школеу Београду.

5. Вукашин Игоров, рођен 2002. године у Београду. 
Ученик je средње школе „Политехника"- школа за 
нове технологије, у Београду.

6. Јанко Ненадов, рођен 9. октобра 1995. године у Крагујевцу, ученик Друге 
Крагујевачке гимназије.
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7. Новак Ненадов, рођен 4. децембра 2001. године у Крагујевцу, ученик Ту- 
ристичко угоститељске школе

8. Вукота Војанов, рођен 25. фебруара 2016. године у Крагујевцу.

9. Дејан Димитријев, рођен у Суботици 1989. године.

10. Василије Иванов, рођен 8. 9. 2011. године, ученик

11. Врано Иванов, рођен 8. 12. 2014. године

12. Матија Марков, рођен 2014. године у 11одгорици

XI КОЉЕНО

1. Андрија Мијушков - Мићов, рођен 2016. године у Пљевљима
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Предачка линија од родоначелника до данас: 
Бојо - Драгић - Драгић-Јуко
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Предачка линија од родоначелника до данас: 
Бојо -  Драгић -  Драгић-Јуко -  Радивоје -  Јован

5.

6.

7.

8.

10 .

11.

Бојовићи -  Јуковићи
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3.

РИЈЕЧ, ДВИЈЕ ВИШЕ 
О НЕКИМ СНАХАМА И ОДИВАМА



fjt

Упрвом издању Родослова одлучини смо да као посебно поглавље 
издвојимо „Ријеч, двије више о неким снахама и одивама". Да 

се не забораве неке наше снахе и одиве, које су својим дјелом ду- 
боко урезане у памћењу нашег братства. Бар оне, за које смо могли 
добити поуздане податке. У времену у којем су живјеле, часно и до- 
стојанствено су носиле зубљу својег рода и дома. И остаће и у писа- 
ној ријени подаци о њима. Да се никада не забораве.

Tempora mutantur (времена се мијењају)!. Нова времена до- 
носе и нове вриједности. Често застрашујуће. Борба између До- 
бра и Зла je вјечна. Без побједе Добра нема позитивних промјена 
и нема ни цивилизацијских искорака. Потомци Мијаила Власте- 
линовића - Шарца, родоначелнка братства Бојовића из Шарана- 
ца, су у борби за Вјеру, Част и Слободу прешли Мојсијевски пут 
од Плане у Херцеговини до љуте крајине између Таре и Дурми- 
тора. Сада су диљем свијета растурени и укључени у ововремене 
цивилизацијске токове и нове изазове. Колико данас има снаге 
у њима да се боре против моралног и духовног пустошења, које 
наносе вјетрови Зла. Без широког, слојевитог сагледавања пред- 
ставника изданака и мушког и женског Рода, немогуће je доћи 
до спознаје. Свих синова, и што више кћери, и снаха! Синова, 
који су темељ Братства, ћерки које снагу братства шире на друге 
и снаха које снагу других уносе у Братство. У овом издању Родос- 
лова смо слиједили тај концепцијскуи приступ.
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3. РИЈЕЧ, ДВИЈЕ ВИШЕ О НЕКИМ СНАХАМА И ОДИВАМА

РИЈЕЧ, ДВИЈЕ ВИШЕ О НЕКИМ СНАХАМА И ОДИВАМА 
БОЈОВИЋА

Мајка Бошка Шубарина Бојовић, рођена Дивинић

Мајка познатог јунака Ботттка Савина Бојовића, била je родом од Диви- 
нића из Планинице. Рођена je негдје око 1810. године. Остала je упамћена no 
отмености и храбрости. Високе моралне и етичке вриједности je показала 
у моменту погибије свога сина. Њено антологијски достојанствено држање 
пред крвником који joj je убио сина, трајно je урезано у памћење братства 
Бојовића, племена Шаранаца и цијелог дурмиторског краја. Ево како се тај 
истинити подвиг и данас препричава у Шаранцима: „Када je Бошко поги- 
нуо, Турци му одсијеку главу и понесу са собом. Пошто породица тијело без 
главе сахрани на Кремној главици, Бошкова мајка пође код Турака да тра- 
жи синовљеву главу. Угледавши je Турци натакну Бошкову главу на колац 
како би могли сеирити и уживати у њеној патњи. Међутим, пошто прође 
Бошкову главу, она само прозбори „помоз Бог, сине Бошко!“ и упути се под 
шатор код турског старјешине да тражи мртву главу свога сина. Присутни 
Турци, изненађени призором, прозборе: „Види кучке влашке, не пусти сузу 
за накијем јунаком!“. Поносна Бошкова мајка им пркосно одговори: „Моме 
Бошку сам вазда говорила да нема вјере у пса и Турчина“. Турски старјеши- 
на, који je све то гледао и слушао, дирнут њеним држањем и пркосом, даде 
joj Бошкову главу. Она je понесе у Шаранце и сахрани je заједно са тијелом!“

Цвијета-Ш ута Новичина Бојовић, рођена Сочица

Позната no надимку Шута, била je сестра војводе Лазара Сочице, по- 
знатог херцеговачког јунака. Послије удаје за Новицу - Нона Бојовића, већ 
тада најимућнијег Шаранца, врло брзо се прочула у братству и племену no 
отреситости, штедљивости и спремности да достојанствено дочека и угости 
знане и не знане госте. Велико Новичино богатство се послије женидбе са 
Шутом значајно увећало и познато je да je у торовима имао и преко хиљаду 
оваца. Прича се да je и сам Новица истицао кућевност своје жене и да je 
неријетко говорио да сво његово богатство се одржава и увећава највише 
захваљујући Шути. О тој отреситој Пивљанки из знамените куће Лазара Со- 
чице, у народном памћењу су остале бројне приче које се и данас могу чути 
у дурмитроском крају. Њени синови из брака са Новицом - Ноном Бојо- 
вићем, Вуко - храбри командант Језеро - шаранског батаљано који je поги- 
нуо на Грамусовићима, Богдан - предсједник суда и посланик Подгоричке 
скупштине на којој je 1918. године донешена одлука о уједињењу Црне Горе 
и Србије, Вукосав и Шћепан - угледни домаћини и ратници понос су брат- 
ства Бојовића.
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Милева Вукова Бојовић, рођена Марушић

Рођенајеу Никшићууугледној трговачкој поро- 
дици Марушић. Била je изузетно лијепа и сматрали 
су je, у то вријеме, најљепшом дјевојком не само у 
Никшићу, већ и у Црној Гори. Умрла je три године 
послије смрти свога храброга мужа и сахрањена je у 
Шавнику. Пошто, у кратком браку ca Вуком, офици- 
ром црногорске војске, није имала дјеце, била je 
спремна да усвоје дијете од својих блиских рођака.
Интересантно je казивање о томе Драгутина С. Бојо- 
вића: “Причала ми je мајка како je Милева дошла код 
мог оца Станише 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 се Вуко врати ca ратишта. Мајка ми je причала да су се они сложили ca 
Милевиним предлогом. Да ли што нас je било седморо дјеце, a ja најмлађи, 
или што сухтјели да испуне Милевину и Вукову жељу, ja не знам. Због Вуко- 
ве погибије, то се 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. Ha ископаној земљи 
налазила се женска лобања савршеног облика, ca праменовима косе, златни 
вез ca црногорске женске одјеће и ципеле. Присутни рекоше да je приликом 
копања повријеђен запуштени гроб Милеве, жене официра Вука Бојовића. 
Када сам то чуо, погледао сам новоископану гробницу и видио да у уздуж- 
ној 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 сопстве- 
ним 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 успомене вежу за ту 
особу чији je гроб повријеђен. Сјећајући се доста често тог догађаја, увијек 
сам осјећао задовољство што сам то учиниоГ

Јелена Бошкова Бојовић, рођена Шаулић

Рођена je крајем деветнаестог вијека на Жабља- 
ку, од оца Петра (Перка) Шаулића и мајке Стане Кне- 
жевић, кћери брата војводе Јоксима Кнежевића. Поп 
Перко je био прота Јабланички (Горње Јабланице или 
Гајтана код Медвеђе) од 1909. године, гдје су избјег- 
ли. Тамо je Јелена похађала учитељску школу и била 
je међу најбољим у стрељачком клубу. Послије оку- 
пације источне Србије од стране Бугара, наступило 
je тешко стање. Kao облик отпора јавља се комитски 
покрет 1916. године и Јелена се заједно ca својим оцем Перком прикључује
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Гајтанском комитском покрету и постаје комитски четовођа. Послије про- 
пасти комитског покрета и пошто су joj Бугари убили мајку Стану, Јелена 
са оцем Перком и групом комита стиже у родни Дробњак. Укључује се у 
комитски покрет војводе Ботпка Бојовића, гдје je комитовао и њен брат од 
ујака Станко Кнежевић. Брзо се прочула код аустроугарских жандарма, јер 
се немилосрдно обрачунавала и светила пљачкашима и зликовцима. За из- 
узетну храброст и одважност одликована je Орденом Карађорђеве звезде 
с мачевима и прва je жена у Црној Гори носилац овог високог одликовања. 
Послије рата се удаје за свога четовођу Бошка Бојовића са којим je имала 
сина Илију. Радила je као учитељица у Отиловићима код Пљеваља. 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 високе почасти и примјерне опроштаје у српском гробљу на Вароши у 
Пљевљима.

Јелена Шаулић-Бојовић, ушла je у легенду угледних и знаменитих срп- 
киња, опјевана у пјесмама, тужбалицама и увршћена у другу литературу. 
Њене двије велике слике се налазе у великом ратном војном албуму 1914
- 1918. као и у Војном музеју у Београду. Барељеф у бронзи са њеним ликом 
урадио je велики југословенски скулптор ТЗорђе Јовановић. Ha насловној 
страни књиге „ Жене Солунци говоре“ од Антонија Ђурића, налази се њен 
лик. Међу бројним пјесмама о храброј Јелени у Дурмиторском крају je по- 
себно позната пјесма „Хајдук вила“ од Хаџи Радована Бећировића. Ево не- 
колико стихова:

Шћер Јелена попа Шаулића, 
ујуначкој кући Бојовића, 
зорна стаса лица јуначкош, 
латила се пута душчкош.
Не плаши се lope ни планине, 
мјесец joj се смије са висине 
низ оружје gyle пале власи, 
зна ш та  хоће, идеја je краси.
Кроз пећине пјева о Новаку, 
кроз планине о вили u Марку, 
a Igje чује швабских труба рику 
ломи врсте своме реденику.
Смјелост њену Громови цијене, 
с Дурмитора високе стијене, 
a смрт неће ни ским ga се шали, 
хајдук вила, плаче Голуб мали.“
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Ипинка Станишина Бојовић, рођена Зарубица

Рођена je 1870. године у Провалији под Дурми- 
тором, уугледној и богатој породици Пура Зарубице.
Њена браћа Миливоје и Драго су се рано отиснули 
у свијет „трбухом за крухом“ и у далекој Америци 
стекли завидни иметак који су употребили за уна- 
пређење домаћинства. У браку са Станишом Ди- 
митријевим Бојовићем имала je пет синова и двије 
кћери. Послије реране мужевљеве смрти, суочена са 
тешким условима живота у Зминици, заједно са сед- 
моро нејаке дјеце, године 1918. сели се у Потпеће гдје 
купују имање од тамошњих муслимана, који се селе за Турску. У тим теш- 
ким годинама, 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 најугледнијих кућа и родоначелници дрвне индустрије у 
Пљеваљском крају.

Станојка Перншнна Бојовић, рођена Зорић

Станојка je била родом од Зорића. Са Перишом 
je изродила четири сина (Марка, Мирка, Миливоја и 
Гавра) и три кћери: Ружу (удата за Видоја Војино- 
вића), Виду (удата за Милинка Цвијетића) и Милицу 
(удата за Радована Дурковића). Рано je остала удови- 
ца и сама je водила домаћинство и подизала седморо 
дјеце. Била je изузетно храбра, вриједна и истинољу- 
бива. Многи њени противници били су љубоморни 
на њен углед и успјехе na су joj дјецу звали Станој- 
чићи. Умрла je у 107. години живота и само 10 дана пред смрт није мога да се 
креће и ради. О њеном подвигу када je убила аустроугарског жандарма, још 
и данас се прича са поносом.

Спасенија - Мања Миркова Бојовић, рођена 
Дурутоиић

Рођена je 1905 године у пивском селу Брезнима у 
угледној породици Дурутовића. Била je изузетно от- 
мена и лијепа. Сматрали су je најљепшом дјевојком 
у том крају. У браку са Мирком Перишиним Војо- 
вићем, који je био жандармеријски официр, имала 
je дјецу: Сретена, Зору, Радмилу и Предрага. Била je 
потпредсједник Кола српских сестара у Пљевљима 
до почетка Другог свјетског рата.
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Када je почео Други свјетски рат, налазила се у Пљевљима гдје je Мирко 
био ca службом. Град je био под италијанском окупацијом. За вријеме напа- 
да на Пљевља, 1. децембра 1941. године, пред капијом куће у којој су стано- 
вали, пао je тешко рањени борац. Спасенија je као свака храбра мајка и па- 
триота, док су се још водиле уличне борбе у граду, унијела рањеника у кућу, 
превила ra и окријепила. Послије неуспјешног напада на Пљевља, од стране 
устаника, слиједиле су стравичне репресалије над цивилним станов- 
ништвом од стране Италијана. Спасенија je прва изведена на стријљање и 
прва je жртва стријељана у пљеваљском крају t o k o m  Другог свјетског рата. 
Приликом стријељања, држала се храбро и достојанствено. Њено четворо 
малољетне дјеце остала су сирочад, без оба родитеља. Мирко je убрзо ин- 
терниран од стране Италијана. Бригу о дјеци преузео je Мирков брат Мили- 
воје, који je о њима бринуо као о својој дјеци.

Круна Михаилова Бојовић, рођена Џаковић

Рођена у познатом Шаранском братству Џа- 
ковић, од оца Вука (Баука), брата војводе Трипка и 
мајке Милосаве, рођене Требјешанин из Ускока. Из 
првог брака, у којем je рано остала удовица, имала 
je сина Велимира Кнежевића, студента и руководи- 
оца омладине Црне Горе, Боке и Санцака. Док се на- 
лазио на тој функцији био je заробљен од четника, 
што no тадашњим партијским мјерилима, као висо- 
ки партијски руководиоц, није смио себи да дозволи.
Стријељали су ra комунисти 1943. године, и отоме се права истина, тек не- 
давно сазнала.

У браку ca Михаилом Бојовићем, последњим предсједником Шаранске 
општине, имала je петоро дјеце. Међу њима су посебно познати син Божи- 
дар и ћерка Божана. Божидар je био легендарни пушкомитраљезац и про- 
слављени бомбаш. Мртвачки сандучић ca костима свога сина Божидара, кад 
су много година послије његове погибије пренијели његове остатке, цупкала 
je на крилу као колијевку и нарицала тужбалицу као успаванку. Maca при- 
сутних je јецала и плакала, a низ Крунино лице није пала ни једна суза. Била 
je дивни примјер храбрости и одважности. Остала je надалеко позната ту- 
жилица, позната no својој речитости и неустрашивости. Својим држањем 
у току бројних породичних трагедија, Круна je остала примјер спартанске 
храбрости и достојанствености, умрла je 1979. године и сахрањена јеу  гробу 
ca посмртним остацима сина Божидара на Његовуђи.

Иконија Бојовић, рођена Церовић

Рођена je у познатом братсву Церовића из Тушине. О њеном храбром 
држању пред аусроугарским властима када joj je син Бошко комитовао, 
остало je много прича међу савременицима. И касније, у току Дргог свјет-
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ског рата, држањем достојним дивења, неријетко je политичке противнике 
„излуђивала“ крешући им истину у брк. Остало je у народу предање како je 
у једној оштрој препирци изнервирала једног познатог поратног руководи- 
оца, да се овај у једном моменту, изнервиран, машио за пиштољ. У задњем 
трену je успио да се савлада и да не направи бруку, да пуца у старицу која се 
усудила да му каже оно што нико други није смио. Када je било прво по- 
слијератно гласање, довели су je како би приказали како на изборе излазе и 
старице од близу сто година. Ha запрепашћење чувара кутија, она се обрати 
пратиоцу гласно да je сви чују: „Покажите ми ону, „ћору кутију“, за Краља, 
да у њу ставим куглу, како ме не би ови Титови партизани преварили!“ И 
мирно, достојанствено, убацила je куглицу у тзв ћораву кутију. Била je отре- 
сита, усправна као јела, није, кажу, имала ни једне сиједе власи. Умрла je у 
дубокој старости.

Даринка Илијина Бојовић, удата Дивоки

Рођена je у Зминици, на самом заласку деветна- 
естог вијека. Kao сестра чувеног комите Бошка Бојо- 
вића, стасавала je у тешком времену аустроугарске 
окупације и његовог комитивања. Убрзо се прочула 
no љепоти, отмености и одважности. Храбрим др- 
жањем у неколико ситуација помогла je своме брату 
да не буде заробљен од Аустроугара који су за њим 
и његовом дружином непрестално трагали. Удала се 
за Франца Дивокија, Чеха, који je био аустроугарски 
жандарм са службом у дурмиторском крају. Провела je живот у Прагу, али 
je остала увијек одана своме родном крају, братству и племену. Прије дру- 
гог свјетског рата долазила je више пута у Зминицу, a њени поклони, које je 
доносила бројној дјеци братства Бојовића, остали су у најсјајнијим успоме- 
нама. У њеном дому у Прагу братски су дочекивани многи Бојовићи (Бошко 
Илијин, Стеван Лукин, Милош Станишин), a послије Другог свјетског рата 
у њеном дому je двије године провео Сретен Мирков Бојовић, који je као 
стипендиста Владе упућен на студије у Праг. У браку са Францом Дивокијем 
имала je сина Милорада којега суубили Њемци 1941. 
године у Скопљу. Њен муж, Франц Дивоки умро je 
у Лондону као политички емигрант и сахранио га je 
Никола Шћепанов Бојовић. Даринка je умрла у Пра- 
гу 1959. године.

Јања Шћепанова Бојовић, рођена Бошковић

Рођена je у Бјелопавлићима, у чувеној кући 
Бошковића. Била je достојанствена, храбра, али че- 
сто и преоштра у одбрани свога. Рано je остала без 
мужа Шћепана Новичина, na je морала сама да се

т 7
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бори са недаћама и проблемима, a посебно je бринула о школовању сина је- 
динца Николе. Син, и када je доспио мушке снаге био je no карактеру без 
урођене потребе за посједом, na je мајци која je бринула о великом имању 
могао бити од мале користи. Када су почела страдања недужног народа у 
дурмиторском крају, t o k o m  Другог свјетског рата, Јања се нашла међу први- 
ма на удару. Стријељали су je комунисти, само зато што je била мајка коман- 
данта Дурмиторских четника.

Станојка Лукнна Бојовић, рођена Кнежевић

Рођена je у породици Кнежевић, била je рође- 
на синовица познатог шаранског војводе Јоксима 
Кнежевића. Мудра, поносита и храбра жена. Рано je 
остала без мужа са четворо дјеце. Самохрана, са ма- 
лом дјецом, била je често на мети лопова и пљачка- 
ша. Када су joj лопови једном приликом однијели из 
тора овцу, она одлучи да их чека, знајући да ће опет 
доћи. Са овећим дрветом у рукама, a била je мркла 
ноћ, сакрила се међу овцама. Када су у неко доба 
ноћи дошли лопови (била су двојица) она je једног ударила дрветом, ошаму- 
тила га и он je побјегао. Са другим се ухватила у коштац’ *и отела му пушку. 
И други разбојник се дао у бјектство. Станојка je за њим опалила метак, 
али га није погодила. Када су 1941. године Италијани ухапсили њеног сина 
Милосава, a преко посредника поручили да Стеван дође у Пљевља да види 
брата, он се спремио да иде, али му Станојка није дозволила. Рекла je: „Ја 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 главе.

Ајкуна Стеванова Бојовић, рођена Чукић

Рођена у Васојевићима, у познатој породици Чу- 
кић. Њен отац Миљан Чукић, био je барјактар црно- 
горског краља Николе, носилац Карађорђеве звијез- 
де, златне Обилића медаље и предсједник Ржаничке 
општине. И два њена стрица Милан и Божина, били 
су носиоци златне Обилића медаље. Основну и 
средњу учитељску школу завршила je у Беранама.
Прво њено постављење за учитеља, било je у селу Ба- 
рицама. Ту се упознала са својим будућим супругом 
Стеваном Лукиним Бојовићем који je био учитељ сусједном селу Варинама. 
Послије удаје, радила je као учитељица у основним школама у Вашкову и 
Пљевљима. Преко 40 генерација младих пљеваљског краја усмјерила je ста-

331



ВОЈОВИЋИ

зама живота, уграђујући у њих висок степен основног знања и писмености. 
Многи од њих су касније постали угледни интелектуелци и познате лично- 
сти и увијек су се ca посебним уважавањем сјећали своје учитељице Ајкуне. 
Узеир Бећовић, публициста из Пљеваља, у књизи о житељима Левер Таре 
који су се доселили у Пљевља, људима честитим и радним, али претежно 
слабог имовног стања, говори о необичној помоћи коју су Стеван и Ајкуна 
пружили породици Аљићевић. Петоро дјеце, која су остала без оба роди- 
теља, подизала je баба им no мајци. Ајкуна их je помагала као најрођеније. 
Помогла им je да се школују, a најстарије женско дијете, заједно ca Стеваном, 
запослила je да ради у школи у којој je Ајкуна била учитељица. Била je отво- 
рена, реске ријечи. Говорила je оно што мисли сваком у лице и због тога je 
била омиљена и цијењена. Ова отмена, достојанствена и надасве мудра 
жена, повезивала je међусобно, посебно младе, братственике Бојовића. Не- 
заборавни су њени савјети кроз примјере о братској слози као добру и 
неслози као злу. Изванредно je познавала прошлост и историју својих род- 
них Васојевића и своје домовине Бојовића. У срећном браку ca Стеваном 
Лукиним имала je богат и отмен пород синове: Момчила и Слободана и кће- 
ри Драгицу, Веру и Даницу.

Јулка Милосављева Бојовић, рођена Рондовић

Кћи попа Радосава Рондовића, старјешине ма- 
натсира Довоље. Био je високог раста и изузетне ље- 
поте. Прича се да je књаз Никола, када ra je видио, 
рекао: „Заоловила се уста која су те запопила. Ти 
си био за мог перјаника да те ca поносом показујем 
странцима“. Јулкина мајка Савета била je од чувене 
куће Церовића, из Тушине. Била je дивна, племени- 
та 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 ra бријатиГ To je значи- 
ло да ће трајно остати попадија - удовица. И остала je ca својом јединицом 
Јулком која je израсла у предијепу дјевојку, бистру и за оно вријеме веома 
образовану. У свом дому Јулка je била веома цијење- 
на и поштована. Има пуно прича из Другог свјетског 
рата о њеној изузетној храбрости и одлучности. По- 
зната je и no томе што за своје многе заслуге никада 
није тражила нити добила никакве привилегије.

Драгана Николина Бојовић, рођена Мишовић

Рођена у Чајетини код Ужица. Ћерка je Видоја 
Мишовића, жупана Ужичке жупаније. Подизана у 
богаству и изобиљу стекла je образовање, како je то и 
доликовало дјевојкама угледних и имућних породи-
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ца. Али уз све то, васпитавана je у духу традиције и темељних вриједности 
свога дома и краја. Живот ју je у једном времену пуном зла и противурјечно- 
сти стално стављао на пробу, a она je увијек излазила као побједник, уздиг- 
нутог и поносног чела постојана, чврста. Понашала се баш онако како je и 
доликовало супрузи краљевог официра, часног војводе Николе Бојовића, 
који у историју ратова мора ући као јединствен примјер људскости и часно- 
сти, команданта који je опростио живот убици своје старе мајке. Остављена 
сама себи у тим тешким и смутним 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 са својом дјецом. Дјецу je изве- 
ла 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 комунисти у 
некој легитимацији „случајно прекрстили“ у Јован- 
ка, na je под тим именом свима знана. Рођена 1916. 
године у Шавнику у познатој породици Томић, која 
се бавила угоститељством. Свога будућег супруга 
Луку je упознала у Београду приликом једне посјете 
своме ујаку. Убрзо након дописивања и упознавања, 
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 достојанствено држање и етичке вриједности које je показала у том 
времену на тешком путу одгоја својих синова и данас живе у сјећању многих 
савременика. Умрла je у Никшићу 2003. године и сахрањена у породичној 
гробници у Зминици.

Велика Ђорђијева Бојовић, рођена Радошевић

Велика je рођена 1920 године у шаранском селу 
Смољану у угледној и богатој породици Радошевић, 
од оца Милосава и мајке Јоване рођене Алексић. У 
другој години свога жовота остала je без мајке тако 
да joj живот у кући свога оца и маћахе није био лак.
1940 године удаје се за Ђорђија радова Бојовића. До- 
лази у кућу гдје затиче свекра Рада који je погинуо 
1942 године од стране комуниста, свекрву Станицу, 
ђевера Јована у узрасту од 6 година, заове Даринку,
Милку и Јованку која je имала само годину дана. Активно je учествовала у 
њиховом одрастању a посебно у одрастању и школовању ђевера Јована јед- 
ног од најугледнијих изданака братства Бојовића. У браку са ТЈорђијем изро-

м
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дила je 7 синова (Новака, Новицу, Драгутина, Драга, Милету, Милана и Кр- 
ста) и кћерку Босиљку! Била je веома тиха, гостопримна и сви у нашем 
братству и шире су je веома вољели и поштовали. Умрла je 1995 године и 
сахрањена у Градини.

Божана Михаилова Бојовић, удата Јакић

Рођена у Кршу 1928. године. Послије завршене 
основне школе похађала je гимназију у Пљевљима 
гдје je затиче Други свјетски рат. У ратује била најм- 
лађи борац омладинског батаљона, у којем се истак- 
ла 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. Била je врло активни 
друштвено политички радник и делегат на конгресима СКЈ Србије у Ју- 
гославије. Од1965. до 1969. године била je посланик у Скупштини CP Ср- 
бије. Васпитавана у духу љубави према човјеку и помоћи онима који су у 
невољи, посебни допринос je остварила кроз активности у Црвеном крсту 
Југославије. Пензионисана je као секретар општинаског одбора Црвеног кр- 
ста у Београду. Добитник je више признања и одликовања међу којима и 
Орден рада са сребреним венцем. У браку са Милорадом Јакићем, офици- 
ром ЈНА, имала je три сина, који су врло угледни и у професији афирмисани. 
Живјела je у Београду, гдје je умрла и сахрањена.

Анђелија Лазарева Бојовић, рођена Томић

Рођена je у познатој породици Томић из Тимара.
Послије удаје за Лазара Неђељкова, без мало je про- 
вела сто година у дому Бојовића. Била je одважна, от- 
ресита, мудра. Kao удовица, извела je своју дјецу на 
прави пут, na су двојица од њих завршили факулте- 
те, a један je постао угледни домаћин и предузимач.
Изванредно je познавала историју Шаранаца и Бојо- 
вића. Значајно je помогла у прикупљању података за 
овај Родослов. Захваљујући њеном памћењу многи 
догађаји и подаци о многим братственицима нијесу 
пали у заборав. Живјела je 113 годинаи једно вријеме je биланајстарији жи- 
тељ Црне Горе. Умрла je и сахрањена у Зминици.

Мирјана Бојовић, рођена Лакетић

Рођена 1901. године. Док je њен муж Лале Бојовићвећи део Другог свет- 
ског рата провео у заробљеништву у Немачкој, Мирјана je остала у Вашкову 
да се сама бори и ратује са разним војскама и недаћама за њихово седморо
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деце. Када j e  у походу на Сутјеску, t o k o m  Пете офан- 
зиве, Бугарска војска Вашковцима запленила скоро 
сву стоку коју су имали, Мирјана j e ,  знајући да једино 
уз своју јагњад може да прехрани децу, отишла право 
пред главног старешину Бугарске војске. Ваљда r a j e ,  

као једина која j e  дошла n o  оно што j o j  припада, им- 
пресионирала својом одважношћу и храброшћу, те j e  

наредио да j o j  се сва јагњад врате. Угледавши ca кату- 
на како n o  Вашкову горе куће, Мирјана j e ,  оставив- 
ши на катуну сву другу децу, ca сином Милутином 
отрчала у село, улетела у кућу и закључала се. Упла- 
шивши се за дете које j e  оставила пред кућом и које j e  вриштало гледајући 
паликућу како прилази кући с бакљом у рукама, из све снаге j e  повикала 
да кућу и њу у кући слободно запале, само да j o j  дете не дирају. Паликућа 
се повукао, оставивши нетакнуте и сина Милутина и кућу и Мирјану. Из 
партизанске Команде места стигла j e  наредба да сви Вашковци предају своје 
коње војсци. Мирјана се одазвала наредби и предала једино коњче које су 
имали. Неколико дана касније на њеном коњчету дојахала j e  стрина коман- 
данта места. Коњче, намењено партизанксој војсци, добила j e ,  као поклон, 
од свог синовца, команданта места. После жестоких расправа, Мирјана ra 
j e ,  својом упорношћу и неустрашивошћу, преузела од комшинице и на тај 
начин исправила неправду која j o j  j e  учињена. Оптужена за отмицу коња, 
позвана j e  на седницу Нардоног одбора, којој j e  присуствовао и сам коман- 
дант места. H a  тој седници она j e  још једном доказала да j e  у праву и коњ j e  

остао у њеном власништву. Кад су, 1944. године, на седници Народног одбо- 
ра, Вашковци позвани да шаљу своју децу у Бугарску на опоравак, Мирјана 
j e  рекла: «Ја не дам ни једно своје дијете, не дам да ми иде у свијет, na кад 
Лале дође из ропства да ме пита ђе су ми ђеца. Други како ‘оће, то j e  њихо- 
ва ствар. Откуд то сад, Буагрска нама велики пријатељ, a до скоро била ca 
Швабама у пријатељству?!» И остали Вашковци су се повели за Мирјани- 
ном одлуком. Након рата, као колониста у Војводини Мирјана j e  родила још 
једно дете. K a o  велики борац, храбра и непоколебљива, грчевито се борила 
за своју породицу, не одвајајући своју децу од себе ни t o k o m  најсуровијих 
тренутака. Заједно ca Лалом, успела j e  да одгоји, за 
живот припреми и у живот отпрати деветоро здраве 
и поштене деце.

Цвијета Бојовић, удата Ивановић
Рођена je 24. децембра 1924. г. у Пљевљима, од 

оца Богдана Бојовића, и мајке Јелене Бојовић, рођене 
Стојановић. Основну школу и први разред гимназије 
завршила je у Пљевљима, a затим прешла у Пријепоље 
где joj je отац био премјештен ca службом. Четврти 
разред гимназије и малу матуру завршила je у Косов-
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ској Митровици, где joj je отац био претсједник Окружпог суда. Велику матуру 
завршила јеу  Прокупљу 1941, јеру Кос. Митровици није било гимназије. 1945. 
г. прелази да живи у Београд где joj je отац био постављен за судију Окружпог 
суда за град Београд. Запослила се у Министарству Индустрије НРС. Послије 
смрти мајке Јелене, 1945. г. остаје да живи у Београду са оцем и два брата Ву- 
ком и Новицом. 04. августа 1953. г. вјенчала се са Савом Ивановић, дипломи- 
раним правником, из Титограда и из тог брака има дјецу: Ксенију, Слободана 
и Мирјану. Живе у Београду, у Нушићевој улици. Ћерка Ксенија завршила je 
Економски факултет и из брака са пок. Јованом Алексићем има сина Србољу- 
ба који je данас директор Золошког врта у Београду. Син Слободан завршио 
je Вишу економску школу и из три брака има четворо дјеце: Јовану, Сава, 
Кристину и Миљана. Ћерка Мирјана завршила je Вишу трговачку школу и 
из брака са Предрагом Петровићем има два сина: Ђорђа и Вељка. Цвијета je 
у Београду радила у Градском зеленилу и Дому војске Југославије. Политич- 
ки никада није била ангажована. Рано je отишла у административну пензију 
и посветила се одгајању дјеце и радом у кући. Била je омиљена у породици 
Бојовића и Ивановића, узорна супруга и дивна и пожртвована мајка. Свима je 
помагала колико je могла. Честа су била окупљања и дружења Бојовића, као и 
Ивановића, у Нушићевој улици. Врата дома Цвијете Бојивић увек су била от- 
ворена. Умрла je у 58. години живота после дуге и тешке болести. И дан данас
о њој с пијететом причају. Често je снаје Бојовића помињу, јер су као младе, од 
ње училе кулинарство. Није доживјела да види ни једно унуче.

Милица - Цица Бошкова Бојовић, удата Брајовић

Рођена 19. 12. 1928. године у Пљевљима. Основ- 
ну школу и гимназију завршила у Пљевљима. Дипло- 
мирала je на Пољопривредном факултету у Загребу 
1951. године, одсјек за воћарство. Удата за Бранка
- Шуња Брајовића из Бјелопавлића и са њим je за- 
почела и радни вијек на пољопривредном добру „Ла- 
будњача“ у општини Бач у Војводини. Од 1960 до 65. 
године ради на пољопривредном добру у Данилов- 
граду, које je касније интегрисано у пољопривредни 
комбинат Титоград. До 1968. године ради у Општини 
Даниловград у звању рефернта 1. врсте, тј пољопривредног инспектора, a од 
1968. на пословима самосталног реферепта за пољопривреду и шумарство. 
Пензионисана je 1990. године као савјетник за пољопривреду у комитету 
за привреду општине Даниовград. Била je члан Предсјеништва републичке 
конференције жена Црне Горе и посланик у Скупштини Црне Горе. Из брака 
са Бранком - Шуњом Брајовићем има сина Јакшу, дипломираног политико- 
лога 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 напишем: „ Породица Брајовић била
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je изузетно поносна што je за снаху имала Милицу - Цицу Бојовић. Мили- 
ца je својом човечношћу, поштењем и оличењем највишег људског, управо 
представљала мерило свих позитивних вредности у породици Брајовић! “

Вера Љубинковић

Вера, рођена Љубинковић, 1928. у Земуну. Ћерка Николе Љубинковића, 
управника галерије УЛУС - a „Цвијета Зузорић” од 1928 до 1952 године, ме- 
цене, галеристе и познатог београдског колекционара уметничких дела. Вера 
je била прва жена Илије Бошкова Бојовића и мајка Бошка Илина Бојовића. 
Завршила je студије књижевности на Сорбони у Паризу, ночела je да ради као 
нреводилац и тада je превела на француски језик «Дундо Мароје », најпозна- 
тију дубровачку позоришну комедију Марина Држића, која je играна у Сали 
Валубер (Salle Valhubert) 1964. у Паризу. Национална Библиотека Француске 
je овај Верин превод препознала као значајни допринос историји књижевно- 
сти и позоришта. Средином 1960 - тих година, ради на француској телевизији 
(ORTF) где убрзо постаје шеф службе. У то време je одликована државним 
орденом Француске за социјални рад и помоћ у запошљавању југословенских 
радника у Француској. Почетком 1970 - тих почиње да се бави бизнисом, од- 
носно, да међу првима у Француској, формира услугу за вендинг машине (ау- 
томати за кафу, тонли оброк и напитке), за запослене у највећим фабрикама 
и установама кроз целу земљу. Својом изузетном интелигенцијом и вредним 
радом, високим образовањем и продорним карактером, постала je већ 1970- 
тих година, једна од успешнијих пословних жена у Француској, у време када 
су жене у бизнису биле ретка појава. Посебно je била позната у пословним 
круговима no томе што je била безкомпромисна, доследна, пословно поузда- 
на и поштена. Активно je помагала Српску Православну Цркву, a највећу за- 
слугу je стекла када je финансијски омогућила да се на српском језику први 
пут објаве монументална Житија Светих Јустина Поповића у 12 томова. Без- 
резервно je финансирала препокривање и одржавање куће пок. деда Бошка. 
Радни век je провела у Паризу где je и нреминула 2010. године.

Милица Рашова Бојовић

Рођена je 1926. године у Зминици, гдје je завр- 
шила основну школу. Активни je учесник HOP - a и 
носилац више ратних и мирнодопских одликовања.
Послије рата завршила je Бишу управну школу у 
Београду. Налазила се на одговорним функцијама 
у општини Жабљак. Била je изузетно гостољубива 
и врата њеног стана била су широм отворена за све 
Бојовиће који су долазили у Жабљак или им je тре- 
бала помоћ. Велико људско срце и душа посвећени 
својим најближим. Није се удавала, умрла je 2003. го- 
дипе и сахрањена у Зминици.
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М ирослава Момчилова Бојовић, рођена Раичевић

Рођена 1924. године у Прибоју, гдје joj се отац на- 
лазио на служби. Вишу реалну гимназију завршила je 
у Пљевљима. Ухапшена je од стране Италијана 1942. 
године и била јеузатворувиш е мјесеци. Године 1943. 
одлази у партизане и борила се у Трећој санџачкој 
бригади, гдје je обављала дужност санитеа и секре- 
тара СКОЈ - a у дивизизијској болници. Имала je чин 
поручника. Послије рата се демобилисала и налазила 
се на функцији секретара среског комитета за Нови 
Пазар. Касније прелази на дужност секретара облас- 
ног комитета Крагујевачке области. Завршила je Вишу економску школу у 
Чачку и ради као кадровик у кадровској служби у Чачку, 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 Момчилом Милутиновим имала 
je дјецу Вању и Милутина.

П ава Радосављева Бојовић, удата Јелача

Рођена на Виљаку код Пљеваља. Kao дијете задобила тешке тјелесне по- 
вреде од бомбе и изгубила вид. Иако са тешким хендикепом, завршила je 
основну и средњу школу и Филозофски факултет у Београду. Радила je као 
професор у школи за дјецу са оштећеним видом. Стасавала je и школовала 
се у вријеме када je то било скоро незамисливо за дјецу са оштећеним видом. 
Огромном енергијом и изванредним интелектуалним и људским способно- 
стима, израсла je у личност која je уживала велики углед не само у Београду, 
већ и широм наше земље. Изузетном енергијом она je успјела да оствари 
пуну личну интелектуалну и професионалну зрелост и социјализацију. Али 
je са истом таквом енергијом помагала и другима, посебно младима са 
оштећеним видом. Чинила све да постану корисни чланови друштва. Удата 
je за Ђорђија Јелачу са којим има дјецу Горана и Биљану.

Милијана Средова Бојовић, удата Брњада

Рођена je 26. 08. 1928. године у Зминици, од оца 
Среда и мајке Данице. Основну школу je завршила у 
Његовуђи, a вишу реалну гимназију у Пљевљима.
Kao матурант била je на изградњи Новог Београда.
Дипломирала je на Вишој педагошкој академији на 
Цетињу, одсјек за математику и физику. По заврше- 
ном факултету, удаје се за школског друга Ива Брња- 
ду из Бара са којим има дјецу: Борислава, Татјану и 
Мирјану. Све троје су факултетски образовани. Ми- 
лијана je радни вијек почела у гимназији у Бару, као
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наставник математике и физике. Затим су као брачни пар математичара до- 
били запослење у Пљевљима гдје предаје, такође математику и физику девет 
година. Од 1963. године ради у школи „Мексико“, a потом „Блажо Јоков Ор- 
ландић“ у Бару. Пензионисана je 1990. године. Kao вриједан, стручан и прин- 
ципијелан 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 Драги- 
цом Милутиновом, била je међу првим одивама нашег братства која je стек- 
ла факултетско образовање послије Другог свјетског рата.

Драга Стеванова Бојовић, удата Чађеновић

Рођена 1931. године школу завршила je у Маочу, 
a нижу гиманзију у Пљевљима. Учитељску школу je 
завршила 1950. године у Херцег Новом и Никшићу, a 
Педагошку академију (разредна настава) такође у 
Никшићу. Радила je као учитељица, односно настав- 
ница разредне наставе у Косаници и Пљевљима.
Пуни радни вијек и професионалну афирмацију je 
остварила у школи „Саво Пејановић“ у Подгорици.
Тридесетипет генерација младих из Подгорице стек- 
ло je основно образовање под надзором овог изванредног педагога, која je 
доследно наставила традицију својих 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, дипло- 
мираног правника, Веља, дипломираног правника и Зорицу, професора срп
- ског језика и књижевности. Живе у Подгорици.

Вера Новичина Бојовић, рођена Поповић

Рођена у Београду у познатој породици Попо- 
вића, поријеклом из Васојевића. Њен дјед Јевто По- 
повић, адвокат, и његов брат Новица Поповић, били 
су посланици Подгоричке скупштине, заједно са 
Богданом Бојовићем, за чијег сина Новицу се касније 
Вера удала. Основну школу, гимназију и Филозоф- 
ски факултет - група енглески језик и књижевност, 
завршила je у Београду. У браку са Новицом Бојо- 
вићем има кћери Милицу, Ивану и Јелицу. Својим 
понашањем пуним разумијевања и пажње, стекла je велики углед код Нови- 
чиних братственика, посебно оних који су у послијератним годинама студи- 
рали у Београду. Ова отмена и племенита жена, васпитавана у духу тради- 
ције правих српских сестара, чинила je да скромни стан њеног супруга
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Новице, свекра Богдана и дјевера Вука, у Узун Мирковој бр. 5, буде топли 
кутак у којем се сваки Бојовић осјећао као у својој кући.

Мирјана Бојовић, рођена Ђорђевић

Рођена je 6. марта 1936. године у Велесу, гдје joj 
je отац био на служби. Основну школу и гимназију 
завршила у Свилајнцу. T o k o m  студија у Београду, 
упознала се ca Момчилом Стевановим ca којим je 
no завршетку студија ступила у брак и засновала 
породицу. Од првог дана њеног познанства ca Мом- 
чилом, Мирјана je уживала велико поштовање број- 
них братственика Бојовића који су се тада налазили 
на студијама у Београду. Својим достојанственим 
држањем, другарством и односом према Момчиловим братственицима и 
друговима, Мирјана je била узор. Такво узајамно поштовање остало je до 
последњег дана њеног овоземаљског живота у кући Бојовића. Изузетно по- 
штовање Мирјана je стекла и имала у току свог дугогодишњег педагошког 
рада у пљеваљској гимназији, гдје je до пензионисања предавала физику и 
општетехничко образовање. У браку ca Момчилом Стевановим има кћи 
Весну и сина Александра. Умрла je и сахрањена у Пљевљима, 2004. године.

Драгица Милутинова Бојовић

Рођена у Потпећу „о Госпођину дне“ 1939. годи- 
не. Основну школу завршила je у Оџаку, пет разреда 
гимназије у Пљевљима, a матуру у Чачку. Филолош- 
ки факултет, одсјек за југословенску књижевност 
завршила je 1965. године. Послије дипломирања, три 
године ради у Чонопљи код Сомбора као професор 
српског језика и књижевности, a од 1968. године 
до пензионисања 1995. године, ради као професор 
српскохрватског језика и књижевности у средњој 
школи 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 Ристановићем, дипломираним еко- 
номистом из Сивца. Драгица je умрла 2016. године у 
Београду, гдје je и сахрањена.

Ксенија Бојовић, рођена Лубарда

Ксенија -  Сенка рођена je 1941. године у Зајичи- 
ни -  Љуботињ Цетиње. Послије завршене економске 
школе, као ђак генерације, добија посао новинара у 
Радио Титограду гдје остаје 5 година и постаје члан
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Савеза новинара Југославије. У том периоду бави се писањем и објављи- 
вањем пјесама и прозних радова. Добитник je десетак републичких и 
општинских награда. У времену док je била новинар завршава Економски 
факултет и прелази на радно мјесто професора. У економским школама у 
Титограду и у Никшићу ради више од 10 година. У том периоду као спољни 
сарадник пар година ради на Филозовском факултету у Никшићу, гдје пре- 
даје и испитује ванредне студенте предмет статистика. Бави се писањем и 
објављује радове из области економије у стручним економским часописима 
на нивоу Југославије. Из Економске школе у Никшићу прелази за начелника 
пореске управе у Скупштини општине. Убрзо добија радно мјесто помоћ- 
ника (за финансије) генералног директора холдинга „Оногошт“ у Никшићу. 
Све до преласка за Београд, бави се израдом бизнис планова (економских 
елабората) и затварањем конструкција финансирања хотела, мотела и ре- 
сторана изграђених у периоду 1976 до 1988. године. Крајем 1988 године пре- 
лази са породицом за Београд гдје 1992. године отвара своју консултантску 
фирму и ради као консултант -савјетник у великим системима: „Делта хол- 
динг“, „Бајер“, Рудник олова и цинка, Финансијски водич, Индустрија меса 
Недељковић, Математичка гимназија и др. Консултантским пословима бави 
се и послије пензионисања све до данас.

Снежана Бојовић, рођена Лазаревић

Рођена у Београду 8. јануара 1945. године. Основ- 
ну школу и гимназију завршила у Београду. Природ- 
но - математички факултет - групахемија, завршила 
je у Београду 1967. године. Завршила je послиједип- 
дипломске студије и одбранила магистарску тезу на 
ПМФ у Београду 1970. године. Радила у Институту 
за биологију мора у Котору и као шеф лабораторије 
у Заводу за психијатрију у Котору гдје je оформила и 
увела у рад клиничку биохемијску лабораторију. Од 
1974. године ради као предавач, a 1978. je изабрана за 
професора органске хемије на Вишој педагошкој школи 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 физикохемијске науке ПМФ 
у Београду. Ha истом факултету je 1996. године изабрана у звање ванредног 
професора, a 2001. године у звање редовног професора. Важније књиге: С. 
Бојовић, Угљоводоници, Научна књига, Београд, 1978., С. Бојовић, Хемијау 
Србији у 19. веку, Научна књига, Београд, 1989, С. Војовић, Сима Лозанић у 
српској науци и култури, Галерија САНУ и Музеј науке и технике, Београд, 
1993, Д. Виторовић, С. Бојовић, 3. Цековић - 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
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Науке, Принцип, Београд, 1996. Снежана je објавила и десетак поглавља у 
књигама и шездесетак научних радова. У браку ca Радмилом Н. Бојовићем 
има дјецу: Јелену, Милицу и Драгану.

Владица Бојовић, рођена Алексић

Рођена je 1945. године у Сиколу код Неготина.
Послије завршене Учитељске школе 1965. удала се за 
Томислава. Преселили су се у Аранђеловац гдје су 
живели три године. Владица je радила на програму 
описмењавања одраслих. Године 1969. селе се у Бор, a 
она прелази у Рачунарски центар у Институту за ба- 
кар. У том периоду завршава Педагошку академију у 
Неготину. По преласку у Београд 1982. добија посао 
у Основној школи „Ратко Митровић” у Београду на 
мјесту учитеља. Од 1989. прелази у приватни сектор, 
где остаје до 1995. године када je пензионисана. Пензионерске дане проводи 
на релацији Београд, Сиколе, Зминица. У браку ca Томиславом родила je 
троје деце: Јелену, Мирјану и Бојану.

Стојана - Дана Бојовић, рођена Магделинић

Рођена у Богајама, од оца Драгише и мајке Дра- 
ге Магделинић, рођене Делевић, 1. маја 1946. године.
Осмогодишњу школу завршила у Рожајама a Средњу 
медицинску школу на Цетињу, ca одличним успјехом.
Одмах no завршетку средње школе запошљава се у 
Дому здравља у Рожајама као медицинска сестра. Убр- 
зо се удаје за Божидара Бојовића који je ту радио као 
млади љекар. Мада joj je, као одличнаученица познате 
Средње медицинске школе ca Цетиња, предложено да 
настави школовање на Медицинском факултету, она ће се свим својим бићем 
посветити породици, подизању и васпитавању дјеце и стварању услова за 
даље стручно усавршавање супруга. Стоички се носећи ca свим проблемима 
који су долазили t o k o m  стручног усавршавања супруга, и  политичких уда- 
ра којима je био изложен дуже од пола вијека њиховог заједничког живота, 
остаће за примјер како се чува углед и достојанство породице. Њени етич- 
ки принципи, стицани васпитањем у традиционалном духу мајке и супруге, 
били су и остали темељ на којима се уздизала њихова заједничка породица. У 
браку ca Божидаром имају ћерку Милицу (рођена у Рожајама, магистар фар- 
мације и хомеопата, која има синове Павла и Петра) и синове Милоша и Ива- 
на. Радни вијек медицинске сестре завршила je у амбуланти Дома здравља из 
Подгорице у предузећу „Радоје Дакић“. Пензионисана je 2000. године. Живи 
као пензионер у Подгорици, Влада Ћетковића 45; Кућни телефон +382 265 
965.

IM  *
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Кадуша Бојовић, удата Потпара

Рођена je у Његовуђи 1947. године од оца Милете - Мине и Маруше Бојо- 
вић, рођене Шљиванчанин. Основну школу je завршила на Жабљаку, a гимна- 
зију „Тнасије Пејатовић" у Пљевљима. Филозофски факултет, смјер српскохрват- 
ски језик и књижевност завршила je у Сарајеву и стекла je звање професора 
српскохрватског језика и књижевности. У браку са Слободаном Потпаром из 
Крћа код Пљеваља, професором физике, има дјецу Јелену (рођена 1977. године 
у Сарајеву, завршила Медицински факултет у Новом Саду, ради као љекар 
опште медицине у Општој болници „Суботица", завршила специјализацију 
анестезиологије на ВМА) и Ивану (рођена 1983. године у Сарајеву, завршила 
Стоматолошки факултет у Београду, ради као самостални стоматолог на Врача- 
ру, удата за Николу Додера инжењера информатике m s  Београда). Кадуша са 
Слободаном живи у Београду, Блок 23, телефон +381 64 186 0148).

Зорка Радоманова Бојовић, удата Болтић

Зорка Радоманова Бојовић рођена je 1947. године 
у Бачком Добром Пољу. Послије завршетка трговачке 
школе у Врбсу, удала се за Пера Болтића из Крајишника 
и преселили су се у Бар. Радећи као шеф једног одељења 
робне куће у Бару, стекла je бројна пријатељства и углед. 
како у колективу трговачког предузећа „Избор" из 
Бара, тако и међу Баранима. После изградње викендице 
у Ковачкој долини, у Жабљаку, Зорка, васпитана у па- 
тријахалном духу, као несебична сестра, успоставља и 
одржава блиске односе са многим братственицима, a њену кућу у Бару и викен- 
дицу на Жабљаку радо посјећују како братственици, тако и комшије и бројни 
пријатељи. Из брака са Пером Болтићем има синове Сашу и Предрага Болтића 
и ћерку Наташу, удату Шошкић. Саша Болтић je вишеструки првак Црне Горе 
у каратеу и џиу - џицу, већ пет година je спортски директор Џиу - џицу савеза 
Црне Горе, власник џиу - џицу клуба „Морнар" у Бару и радио станице „Ф ра- 
дио“, као и фирме за озвучавање концерата и јавних приредби. Предраг Болтић 
je управник КФЦ ресторана у „Шопинг мол Ушће“ у Београду. Зоркини унуци, 
Сашин Ненад и Наташин Иван завршили су Поморски 
факултет у Котору и раде, Ненад као други официр па- 
лубе, a Иван као трећи официр строја дуге пловидбе.
Зоркине унуке, Наташина Ивона je завршила Факултет 
за безбједност, a Сашина Сандра, вишу школу за дизајн.

Нада Бојовић, рођена Брковић

Рођена 11.10.1949. године у Штрбцима. Основну 
школу je завршила у родном мјсту, a Средњу меди- 
цинску школу (осјек фармација) завршила je 1970.
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године у Сарајеву. Дипломирала je на Филозофском факултету у Сарајеву 
и стекла звање професора психологије и педагогије. Једно вријеме била je 
асистент на Филозофском факултету. 1989. године завршила je у Чикагу. 
Elementary programs in Computer Science, a 1990. године запослила ce на Finch 
University Medical School у Чикагу као Residency Coordinator Department of 
Surgery (радећи ca студентима медицине и резидентима, такође, учествујући 
у истраживачком пројекту). Од 2000. до 2004. године студирала на Универ- 
зитету у Чикагу и стиче диплому Master degree - Liberal Arts -Psychology. 
Послије 2004. године до сада, ради као Corporate Secretary at Victoria Granity 
Works, Cicero, IL. У браку je ca Небојшом Војислављевим Бојовићем ca којим 
je и ктитор цркве у Зминици посвећене Светом Георгију. Имају дјецу Бојану 
рођена 25.1.1979. године) и Војислава. Мејл адреса bojovic_nada@yahoo.com

Анђелка Бојовић, рођена Спасојевић

Рођена je 28. 06. 1951. године у Београду. Факул- 
тет ликовних умјетности завршила je 1974. године 
у Београду. У току студија цртање и сликање изу- 
чавала je у класи професора Александра Луковића,
Љубице Сокић и Стојана Ћелића. Послиједиплом- 
ске студије завршила je у класи професора Стојана 
Ћелића. Члан je УЛУС - a од 1975. године. Од 1977. 
године ради на Факултету ликовних умјетности у Бе- 
ограду. У периоду од 2000. до 2004. године обављала 
je дужност декана Факултета ликовних умјетности у 
Београду. Сада je редовни професор на ФЛУ у Београду за предмете сликање 
и цртање. Приредила je 17 самосталних изложби. Излагала je на неколико 
десетина колективних изложби, учесник je бројних колонија у земљи и ху- 
манитарних акција. Добитних je више значајних признања за цртеж и сли- 
карство. Из брака ca Вукосавом - Вуком Бојовићем, академским вајаром из 
Београда има дјецу: Луку, Николу и Марију.

Добрила Бојовић, рођена Ђукић

Рођена 1951. године, Илијаш, Сарајево. Основ- 
ну школу („Слободан Принцип Сељо“) гимназију (4. 
гимназија - Сарајево) завршила je  у Сарајеву. Факул- 
тет политичких наука - смјер политичке науке зав- 
ршила j e  у Сарајеву и стекла звање дипломираног 
политиколога. T o k o m  радног вијека, била je  Руково- 
дилац општег сектора, предсједник градске органи- 
зације Савеза омладине и делегат градског вијећа 
Савеза синдиката БиХ. Стекла j e  признање за Израду 
„Пројекта за самостално кретање слепих“ и пројекта „Пси водичи за слепе“. 
Секретар je  Удружења слепих „Хомер“ у Београду. Пуних 11 година актив-
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но се бавила спортом - рукометом. Шест година je била капитен ЗРК „Ин- 
грап“, играла за репрезентацију БиХ и учествовала на многим државним, 
као и међународним такмичењима. У два мандата била je предсједник Саве- 
за организација за физичку културу. Године 1992. , услед ратних дешавања, 
долази у Београд, гдје je завршила радни вијек у Министарству одбране у 
Војној установи на пословима уговарања. У браку ca Слободаном Милано- 
вим Бојовићем има дјецу Даринку (рођена у Сарајеву, удата за Драгана Ра- 
доњића, има дјецу Лазара и Софију) и Дарку (рођена у Сарајеву). Добрила 
живи у Београду, улица Џона Кенедија 57/8, мобилни телефон 065 319 5089, 
мејл адреса dobrilabojovic@yahoo.com

Вера Бојовић, рођена Спаић

Рођена у Пљевљима 13. 4. 1953. године од оца 
Милојка и мајке Милојке Спаић, рођене Миће- 
вић. Послије завршене основне школе и гимназије 
у Пљевљима, дипломирала je на Медицнском фа- 
култету у Сарајеву. Запослила се у Медицинском 
центру Пљевља. Послије завршене специјализације 
из медицине рада у Београду, нсатавља да ради у 
Пљевљима, гдје убрзо стиче углед одговорног и на- 
дасве хуманог љекара. Била je више година директор 
ЈЗУ Дом здравља у Пљевљима, за које je вријеме ова 
здравствена установа добро организована и кадровски оспособљена за пру- 
жање здравствених услуга. Била je изабрана за министарку здравља, рада и 
социјалног старања у оквиру пројекта „Женска влада“, којег су иницирале 
женске невладине организације. Како je, у међувремену, завршила Међу- 
народну специјалистичку школу традиционалне медицине и акупунктуре 
ECPD Univerziteta UN у Београду, успијева да прошири понуду здравстве- 
них услуга оснивањем здравствене установе „Holistic Medica1 у Подгорици. 
Поред тога што je извршна директорица здравствене установе, др Вера Бојо- 
вић je и предсједница НВО Центар за промоцију здравља „Примус“, члани- 
ца бројних комисија из струке и неколико значајних удружења и пројектних 
тимова. У браку ca Малишом Бојовић, инжењером 
рударства, има дјецу Светозара и Мирјану (рођена 
1991. године, љекар). Вера живи у Подгорици. Мо- 
билни телефон +381 67 872 830; мејл адреса vera. 
boj ovic@yahoo.com.

Милица Бојовић, рођена Мијушковић

Рођена 1954. године у Херцег Новом од оца Вла- 
димира Мијушковића, књижевника и професора 
гимназије у Никшићу и мајке Елеоноре, рођене Ци- 
риговић, професорке психологије и педагогије на
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Наставничком факултету у Никшићу. Основну школу и гимназију завршила 
je у Никшићу. Медицински факултет и специјализацију из Педијатрије зав- 
ршила je на Медицинском факултету у Београду. Ради као специјалиста за 
дјечје болести у Дому здравља у Подгорици. Радећи више од тридесет година 
у неповољним условима примарне здравствене заштите, као специјалиста за 
дјечје болести, стекла je углед стручног и доследног следбеника Хипократове 
дјелатности.У браку са Милетом Бојовићем, архитектом из Подгорице имају 
дјецу Марију (рођена 1983. године у Погорици, дипломирани инжењер архи- 
тектуре) и Марка.

Вера Бојовић, удата Милутиновић

Рођена 1954. године у Пљевљима од оца Ми- 
лоша, официра ЈНА и мајке Милуше Церовић. Ос- 
новну школу и гимназију завршила je у Пљевљима, 
a Стоматолошки факултет и специјализацију Бо- 
лести уста и зуба завршила je у Београду. Радила у 
Војно-медицинском центру у Подгорици до уки- 
дања војног здравства, a потом прелази да ради у 
Медицинској школи у Подгорици.Послије реформе 
стоматолошке службе у Подгорици, отвара заједно 
са сестром Данком приватну стоматолошку ордина- 
цију „Ване“ у којој и сада ради. Удата за Јовицу Милутиновић и има дјецу: 
Игора (доктор стоматологије), Ивана (дипломирани економиста туризма) 
и Аницу (доктор стоматологије). Верин контакт телефон je +38268849781.

Данка-Дана Бојовић, удата Смоловић

Рођена 1954. године у Пљевљима од оца Ми- 
лоша, официра ЈНА и мајке Милуше Церовић. Ос- 
новну школу и гимназију завршила je у Пљевљима, a 
Стоматолошки факултети специјализацијуиз Дјечје 
превентивне стоматолсм ије завршила je у Београду.
Радила je у Дому здравља у Даниловграду.Послије 
реформе с гомаголошке службе у Подгорици, отвара 
заједно са сестром Данком приватну стоматолошку 
ордииацију „Ване“ у којој и сада ради. Удата за Дра- 
гана Смоловић и има два сина : Данило (магистар 
полигиколог) и Павле (доктор стоматологије). Данкин контакт телефони 
су +38268849781 и +38269763 705.

Светлана Бојовић, рођена Јоцковић

Рођена 30. 1. 1954. године у Богатићу код Шапца (Република Србија). 
Основну школу („Јанко Веселиновић“) завршила у Глоговцу, a Средњу ме-
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дицинску школу у Шапцу. Фармацеутски факултет 
завршила je у Београду и стекла звање Дпломира- 
ни фармацеут и академски статус Магистатр фар- 
мације. Кратко вријеме радила je у фабрици Зорка 
у Шапцу, a затим у Медицинском центру Лозница.
Највећи део радног стажа остварила je у Апотекар- 
ској установи Нови Сад, најпре као дипломирани 
фармацеут, a затим као начелник једне од највећих 
апотека у граду. Од 2006. до 2008. године обављала je 
функцију помоћника директора Апотеке Нови Сад.
Билаје веома активна у струковним организацијама 
као што су: Фармацеутско друштво Србије и Фармацеутска комора Србије.
У два мандата 1997. - 2006. члан je скупштине Фармацеутске коморе Србије, 
a од 2002. - 2006. и члан управног одбора Фармацеутске коморе Србије. У 
браку ca Мирославом Бојовићем, инжењером из Новог Сада, имају синове 
Ивана и Младена. Живе у Новом Саду, улица ТЈорђа Никшића Јохана 28, 
телефон+381 631 050932.

Илинка Драгутинова Бојовић

Рођена je 1954. године у Пљевљима, од оца Драгу- 
тина Станишина и Олге Микијељ из угледне породи- 
це Микијељ из Главатичића у Грбљу. Основну школу 
завршила у Сремској Митровици, a гимназију „Све- 
тозар Марковић“, Медицински факултет и специја- 
лизацију из опште медицине у Новом Саду. Десет 
година je радила у сеоским амбулантама, a затим, до 
пензионисања 2015.године, у Новом Саду. Живи у 
Новом Саду, улица Душана Васиљева 14/1У.Кућни те- 
лефон 0038121526236. Мејл адреса: ilinboj@eunet.com.

Зора Бојовић, рођена Шљиванчанин

Рођена 28. 3. 1959. године у Погрежђу, општи- 
на Жабљак. Основну школу завршила у Његовуђи, 
a средњу економску школу у Пљевљима. Економски 
факултет je завршила у Подгорици. T o k o m  времена 
афирмисала се као стручњак за финансијска посло- 
вања. Сада je самостална савјетницаупореској упра- 
ви Црне Горе, експозитуре Жабљак. У браку ca Жи- 
ворадом Бојовићем има дјецу, Јевта и Александра.
Живи у Жабљаку, улица Светог Саве бб. Број кућног 
телефона +382 52360 208
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Винка Бојовић, удата Атељевић

Рођена у Потпећу 15. 4. 1959. године. Основну 
школу „Владимир Жугић“ завршила je у Оџаку, a 
Гимназију „Танасије Пејатовић“ у Пљевљима. Еко- 
номски факултет завршила je у Сарајеву и стекла 
звање диплоирани економиста. У професионалном 
раду се истакла као изванредан познавалац фина- 
сијске струке. Последњих година ради као шеф фи- 
нансијко рачуноводствене службе компанија „Дунав 
Осигурање“ АД, у Новом Саду. У браку ca Божида- 
ром Атељевићем, дипломираним економистом, има дјецу: Јовану (рођена
3. 4. 1990 у Сарајеву) и Стефана (рођен 4. 7. 1991. године у Сарајеву). Винка 
живи у Новом Саду, улица Кисачка 14, мобилни телефон 064 834 5084 мејл 
адреса ateljevicvinka@yahoo. com

Јеленка Бојовић

Рођена 1959. године на Жабљаку, од оца Драга 
Маркова и мајке Крстиње Бојовић. Основну школу 
(„Веселин Маслеша") и гимназију („Др Симо Мило- 
шевић“) завршила у Фочи. Филозофски факултет, 
компаративна књижевност, завршила je у Сарајеву.
Прије почетка рата 1992. године, радила je у Наци- 
оналном парку „Сутјеска“, Тјентиште, пет година.
Била je кустос у музејима и професор српскохрват- 
ског језика у специјалној политичкој школи. Затим 
се преселила у Сарајево и радила у ОШ „Гаврило 
Принцип“ у Добросевићи, гдје je затекао рат. Радила je пола радног времена 
у библиотеци, a пола као замјеник директора. Године 1995. je пошла за Ка- 
наду. Из разведеног брака ca Новицом Грбовић има ћерку Марину (рођена 
1984. године у Подгорици, завршила Факултет за бизнис администратора у 
Торонту, удата за Дејвида Јанковићаиз Торонта). Јеленка јеживјелау Торон- 
ту. Умрла je 2018. године и сахрањена у Торонту.

Душица Бојовић, рођена Јовановић

Рођенаје 1960. године у Београду где je завршила 
основну школу и гимназију. Дипломирала на Педа- 
гошкој академији у Београду. Душица Бојовић се већ 
дуги низ година бави проучавањем драмског метода, 
драмским техникама примјереним и прилагођеним 
дјеци и њиховом практичном примјеном у непо- 
средном раду ca дјецом. Ha основу вишегодишњег
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практичног искуства, стручног усавршавања и проучавања литературе која 
истражује, објашњава и препоручује драмски метод, Душица Бојовић je сте- 
чено знање систематизовала и преточила у шест књига желећи да подијели 
идеје, креације, савјете и примјере свима који желе да осавремене и оплеме- 
не свој рад са дјецом. Ауторка je сајта www. dramskimetod. com где објављује 
примјере из свог рада и избор из примјене драмског метода у пракси про- 
свјетних радника. Њене идеје и књиге су наишле на изванредан пријем код 
публике и стручне јавности. Гостовала je у више телевизијских емисија које 
се баве овом и сличном тематиком као и на више дјечјих позоришних фе- 
стивала и учествовала на више стручних скупова. Књиге Душице Бојовић се 
користе као обевезна литература на више учитељских факултета и високих 
струковних школа за образовање васпитача. Ауторка je три акредитована 
семинара за просвјетне раднике: „Моћ маште, моћ покрета -  драмске тех- 
нике у причама за децу”, „Више од игре -  драмски метод и драмске технике 
у раду са децом“, „Моћ маште, моћ покрета у учионици -  драмски метод и 
драмске технике у раду са децом“. Процењене од стране Комисије Мини- 
старства културе Републике Србије као књиге од изузетног значаја за култу- 
ру и уметност, књиге Душице Бојовић се налазе у свим библиотекама у Ср- 
бији. Душица Бојовић je до сада, у издању Центра за примењену психологију 
Друштва психолога Србије објавила следеће књиге:

- Више од игре -  драмски метод у раду са дјецом
- Моћ маште, моћ покрета - водич кроз драмске технике у раду са дјецом
- Ухвати ритам афричке приче -  драмске технике у причама за дјецу
- Природа деци приповеда -  упознавање природе кроз драмски метод
- Прича у игри, игра у причи -  интерактивне приче за дјецу
- Од питања до сазнања -  дјеца у свету драмског истраживања
Књига „Више од игре“ je преведена и објављена у Хрватској a у току je

превођење књига на неколико језика. У браку са Бајом Рашовим Бојовићем 
има дјецу Неву и Јакова -  Раша.

Живе и раде у Београду са Зминицом у срцу.

Дубравка Драгољубова Бојовић, удата Николић

Рођена je у Пљевљима 18. 07. 1963. године, од 
оца Драгољуба Милосављева и мајке Данице, рође- 
не Булатовић. Вишу реалну гимназију завршила 
у Пљевљима, као лучоноша, a Фармацеутаски фа- 
култету Београду. Прва je од одива, a и прва особа 
у братству Бојовића која je завршила фармацеутски 
факултет и стекла изузетно уважавано звање маги- 
стра фармације. Удата je за познатог позоришног 
и филмског глумца Марка Николића, са којим има 
кћерку Машу. Живе и раде у Београду.
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Драга Иванова - Бећова Бојовић

Рођена je 1964. године у селу ТЗурђевића Тара, 
општина Пљевља. Основну школу je похађала у 
ТЗурђевића Тари и Косаници, a средњу у Пљевљима.
Добитник дипломе Луча. Студије српскохрватског 
језика и југословенских књижевности на Одсјеку за 
српскохрватски језик и југословенске књижевности 
уписала 1984. године, a завршила 1989, одбранив- 
ши дипломски рад на тему Говор ТЗурђевића Таре.
Године 1989. уписала je постдипломске студије на 
Филолошком факултету у Београду, смјер Наука о 
језику, a завршила 1999. године, одбранивши магистарски рад под насло- 
вом: Котруенција с(а) вишечланом напоредном субјекатском синтаШом у 
српскомјезику, чиме je стекла академски назив магистар филолошких наука. 
Докторску дисертацију, под називом Говор Потарја, одбранила 2009. годи- 
не на Филолошком факултету у Београду и стекла научни степен доктора 
филолошких наука. Учествовала je на преко педесет скупова међународног 
и домаћег карактера. Аутор je око стотину радова научног, стручног и по- 
пуларно - стручног карактера. Већина научних радова објављена je у збор- 
ницима и часописима, a налазе се и у реномираним часописима Црне Горе, 
Србије, Босне и Херцеговине, Републике Српске, Русије, Бугарске, Њемачке, 
Пољске. Радови су из области дијалектологије и акцентологије, ономастике, 
историје језика, савременог српског језика, творбе ријечи, лексикологије, 
фразеологије, семантике, нормативистике и социолингвистике. У коаутор- 
ству ca Јелицом Стојановић, објавилајекњигу Српски језикизмеђуистине и 
обмане(социолингвистчка анализа стањау Црној Гори), Јасен, Београд 2006.

Након завршетка студија, школске године 1989/90. радила je у средњој 
Економској школи у Пљевљима. Од октобра 1991. године ради на Филозоф- 
ском факултету у Никшићу. a сада je у звању доцента на Филолошком фа- 
култету, у Никшићу. Држала je часове вјежби и предавања из скоро свих 
лингвистичких дисциплина на Одсјеку, касније Студијском програму за 
српски језик и књижевност и нематичним одсјецима. Двије школске године, 
од 1998. до 2000. радила je као лектор и предавач српског језика у Русији, на 
Државном универзитету у Санкт Петербургу (Катедра за словенску фило- 
логију). Касније je боравила, no позиву, на тој катедри у оквиру програма 
научног и стручног усавршавања. Биљежи и још неке активности, као што 
сухарадник на пројекту ЦАНУ Црногорски дијалекатски и ономастички 
комплекс, сарадник на пројекту Института за језик САНУ Дијалекатска 
истраживања српског језичког простора; консултант на речнику словен- 
ских пословица (М. IO. Котова, Русско - славлнскии словарћ пословиц, с 
англииским и соответствилми, под редакциеи проф. П. A. Дмитриева, Из- 
дателћство С. - Петербургского университета, 2000); редовни члан Матице 
српске у Новом Саду, од 11. јуна 2010; члан Научног друштва за неговање и
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проучавање српског језика - Београд, од 2001. године; члан организационог 
одбора научних скупова; члан Одјељења за српски језик и књижевност Ма- 
тице Српске, Друштво чланова у Црној Гори, члан Савјета Матице Српске у 
Црној Гори, рецензент књига и радова.

Јелена Томислављева Бојовић

Рођена je 1965. године у Аранђеловцу. Заврши- 
ла je Математичку гимназију у Београду, a затим je 
дипломирала на Архитектонском факултету у Бе- 
ограду. Након студија je радила у фирми АТД Бео- 
град, као архитекта и дизајнер ентеријера. Од проје- 
ката би издвојили дизајн ентеријера предсједничке 
палате у Ташкенту, као и рад на ентеријеру већине 
Цептер објеката у земљи, као и у Европи. Након тога 
започиње самостални рад. 2012. године се сели у Ује- 
дињене Арапске Емирате (Абу Даби), гдје ради на 
бројним пројектима на Блиском истоку.

Бранкица - Маца Јованова Бојовић

Рођена je 1965. године у Пљевљима. Завршила 
je правни и философски факултет - енглески језик 
и књижевност. Магистарску тезу „Енглески језик 
као језик струке у криминологији* завршила je на 
Филолошком факултету у Беграду. Објавила je већи 
број превода и публикација у часописима и публи- 
кацијама. Сарадник je лектор и коректор у неколи- 
ко издавачких кућа у Црној Гори. Објавила je књигу 
„Око које не дријема“, посвећена првом сусрету ca 
српским Патријархом Павлом. Превела je двије стручне књиге: „ Парла- 
мент данас" и „Демократизација“. Стални je судски тумач за енглески језик 
и књижевност. Магистрирала и докторирала на Филозофском факултету у 
Београду. Ради у Влади Црне Горе и предаје на Филозофском факултету у 
Никшићу. Живи у Подгорици.

Тања Бојовић, рођена Шеваљевић

Рођена 4. 1. 1966. год у Тивту. Основну и средњу 
школу завршила у Тивту ca одличним успјехом за 
што je добила признање „Луча”. Активно се бавила 
рукометом од 11 год. играла за РК „Партизан“ из 
Тивта, a од 15-е до 18-е год. игра за РК Котор. 1984 
год je проглашена за најбољег спортисту школског 
центра Тиват. Уписује студије медицине 1984. a зав- 
ршава 1990. и стиче звање доктора медицине. Звање
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специјалисте офтамологије стиче 1998. год у Београду. Од 1998. године ради 
у ПЗУ др. Јововић гдје je и директор до 2004 год. Од 2004. год отвара заједно 
са супругом своју ПЗУ Очну ординацију „CAMPUS” у Подгорици која ради 
до 2010 год. Након тога прелази у приватну болницу, „Кодра”, за начелника 
офтамолошког одељења. Од 2016. год прелази да ради у Очну ординацију 
„Око” у Подгорици. У браку са Жељком Урошевим Бојовић имају сина Ва- 
силија.

Милица Бојовић, удата Раичковић

Рођена je у Рожајама 15. 11. 1967. године. Основ- 
ну школу („Саво Пејановић“) и гимназију („Слободан 
Шкеровић“) завршила je у Подгорици. Фармацеутски 
факултет завршила je у Београду и стекла звање дипло- 
мираног фармацеута. Од 1994 до 2007. године ради у 
апотекарској установи „Монтефарм“, гдје je t o k o m  по- 
следње четири године била управница апотеке „Подго- 
рица“. Потом отвара приватну апотеку „Prima Рћагт“ 
гдје и данас ради. У међувремену je стекла звање хо- 
меопате Баховог практичара, и мајстора реикија, чиме 
допуњује основну, фармацеутску дјелатност, холистичким приступом у бри- 
зи за здравље пацијената. У браку са Зораном Раичковићем из Подгорице 
има синове Павла и Петра. Павле je рођен 3. 9.1992. године у Подгорици, гдје 
je завршио основну школу и гимназију. Ззавршио je Bussiness Administration
i Master na Lynn University, Bocca Raton, Florida. SAD). Петар je рођен 26. 6. 
1999. године у Подгорици, гдје завршава основну и први разред средње t t ik o -  

ле. Потом прелази у Београд гдје игра кошарку у клубовима „Мега Лекс“ и 
„Црвена звезда“, истовремено похађајући средњу школу „Руђер Бошковић“ 
и „ Прву спортску кошаркашку гиманзију колеџ Београд“, Матурирао je у у 
гимназији „Слободан Шкеровић“ у Подгорици, истовремено играјући за ко- 
шаркашки клуб „Будућност“. Милица са породицом живи у Подгорици, мејл 
адреса: milicar@t - com.me ФБ адреса Milica Bojovic Raickovic

Мирјана Томислављева Бојовић Јовановић

Рођенаје 1967. године у Аранђеловцу. Завршила 
je Математичку гимназију у Београду, a затим je ди- 
пломирала на Грађевинском факултету у Београду.
Удата je за Ненада Јовановића, грђевинског ипжење- 
ра. Године 1996. селе се у Уједињене Арапске Емирате 
(Абу Даби) гдје ради у фирми Al Meraikhi. Од 2007. 
воде фирму за пројектовање и консалтинг ДНЕЦ, 
која ради на бројним пројектима на Блиском истоку.
Имају сина Стефана који je рођен 2006. године у Абу 
Дабију.
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Марина Бојовић, удата Мариновић

Рођена 17. 7. 1968. године у Колашину, од оца Pa- 
доша и мајке Виде Бојовић, рођене Булатовић. Гимна- 
зију и Правни факултет завршила у Подгорици. Има 
ћерку Мају, студенткињу <DJIS Цетиње. Од 1995. годи- 
не ради у МУП Црне Горе, као виши полицијски ин- 
спектор. Служила je при мисији УН на Кипру 2016/17.

Ивана Бојовић, рођена Јовановић

Рођена у Београду 23.12.1969. године. Завршила 
основну школу „Бранко Радичевић“ на Новом Београ- 
ду. Завршила je Земунску гимназију и Правни факул- 
тет Унверзитета уБеограду. Положила јеправосудни 
испит и запослена je у Градском правобранилаштву 
Града Београда. Налази се на функцији замјеника 
градског правобраниоца. У браку ca Жељком Бојо- 
вићем, познатим кардиохирургом има дјецу Анђе- 
лију ( рођена 22.1.2003. године у Београду,тренутно 
je друга година Треће београдске гимназије,природно 
математички смјер.Добитних je бројних награда из биологије, књижевности 
и прве помоћи.Волонтер je Црвеног крста Вождовац и активно тренира ко- 
шарку у ЖКК ,,Флеш“) и Вука. Станују у Струмичкој улици бр.77 у Београду.

Јелена Бојовић

Рођена je 20. 7. 1970. године у Београду. Исто- 
ричар je умјетности, запослена као менацер за ко- 
муникацију на Регионалном стамбеном програму 
Банке Савета Европе. Претходних година радила je 
у „Дивац" фондацији, Савету страних инвеститора,
Аустријској развојној агенцији, ОЕБС - у и Комеса- 
ријату за избеглице Републике Србије. У периоду од 
2005. до 2015. живјела je ca породицом у Новом Саду.
Има двије ћерке, Anamariju Abu el Rub, рођену 29. 
октобра 1995. и Anđeliku Abu el Rub, рођену 10. маја
2001. године. Јелена живи и ради у Београду. Говори 
енглески, француски и њемачки језик.

Биљана Бојовић, рођена Кољеншић

Рођена je 1971. године у Никшићу, гдје je заврши- 
ла основну школу (ОШ „Ратко Жарић“) и гимназију 
(„Гимназија Стојан Церовић“). Електротехнички фа- 
култет, смјер електроника, завршила je у Подгорици
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и добила звање дипломираног инжењера електротехнике. Завршила мастер 
студије у Шведској (Higer diploma, Master Black Belt Strategical). Запослена je 
као Senior Business Developer у фирми Simens Industrial Turbomachinery AB, 
Švedska. У браку ca Веселном Бојовићем имају дјецу Милену (рођена24. 5.1998. 
године у Подгорици, студент 4. године Медицинског факултета у Шведској) и 
Софију (рођена 2004. године у Финспангу, Шведска, ученица средње школе у 
Шведској). Биљана ca Веселином и дјецом живи у Финспангу, Шведска.

Александра Бојовић, рођена Вишњић

Рођена 22. 9. 1972. године у Никшићу. Про- 
фесорица енглеског језика. Била запослена у Гим- 
назији „Данило Киш“ у Будви. Радила у разним 
међународним организацијама: УНХЦР, УСАИД,
Француски црвени крст. Од 2005. године запослена 
у УНДП(Програм за развој Уједињених нација) на 
функцији програмског менаџера. Добитница глобал- 
не награде за Извјештај о развоју no мјери човјека 
(NHDR) у Њујорку, децембар, 2016. године. У браку 
ca Зораном Радошевим из Подгорице имају сина Александра. Живе у Под- 
горици.

Милица Бојовић, удата Schrama

Рођена je 5. 4. 1973. године у Београду. Милица 
je завршила просторно планирање на Географском 
факултету у Београду. Живи у Кембриџу, Енглеска, 
од јануара 2002. године. Ради као спортски и лични 
тренер за пилатес, и као Боксинг инструктор. Прет- 
ходних година радила je на образовању за одрасле 
као администратор. Удата je за Brendana Schramu, из 
Аустралије, од 2003. године. Има сина Nikolu, рође- 
ног 15. јула 2004. и ћерку Trinity, рођену 07. септем- 
бра 2007. године. Син Александар, рођен 07. септембра 2007, преминуо je 24. 
фебруара 2010. Говори еш лески и фрапцуски језик.

Јелена Бојовић, удата Тјоковић

Рођена je 15. 07. 1974. године на Жабљаку. Завр- 
шила i импазију „Слободан Шкеровић „ У Подгори- 
ци као добитник признања „Луча“. Дипломирала je 
на Природно - математичком факултету, одсјек Ра- 
чунарство и профамирање, у 11одгорици. Од априла 
2004. године, до фебруара 2008. године ради у Societe 
Generale banci на позицији софтвер инжењера, a од 
марта 2008. године до данас прелази на исту пози-
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цију у NLB banku AD Podgorica. Говори српски, руски и енглески језик. Уда- 
та je, a супруг Небојша ЂоковјЉ je магистар економских наука и ради као 
савјетник за економска питања у Удружењу Банака Црне Горе. Имају чет- 
воро дјеце. Јулија има 16 година. Добитнца je признања „Луча“ након завр- 
шетка основне школе и одличан je ђак Tpeher разреда гимназије „Слободан 
n i i c e p o B M h "  у Подгорици. Бави се литералним радом и своје радове редовно 
објављује у гимназиском часопису ‘Знак“. Друга hepica Невена, има 10 годи- 
на, одличан je ђак ОШ ‘Сутјеска’, рођена 05. 07. 2007. Tpeha hepica, Тијана има 
8 година и одличан je ђак ОШ ‘Сутјеска’, рођена 23. 07. 2009. Најмлађи je син 
Душан, има 5 година, рођен je 01. 03. 2013 године. Јелена и Небојша живе у 
Подгорици Мејл адреса Jelena. Djokovic@nlb.me

Марта Милетина Бојовић

Рођена у Бару 05. 09. 1974. године. Основну 
школу и гимназију завршила у Подгорици, a Архи- 
тектонски факултет у Београду. Диплому магистра 
архитектуре стекла je на New Jersey Institute of Teh- 
nology, SAD 2002. године. Од 2000 - 2005. године je 
радила у неколико архитектонских бироа у Њујорку, 
ymi>y4yjyhM STV Incorporated Iand Perkins Eastman 
Architects. Такође je радила и као асистент на New 
Jersey Insitute of Tehnology. САД 2001/2002. године.
Бави се архитектуром и урбанизмом. У Њујоку je 
радила на пројектима школа, стамбених и пословних објеката, позоришта, 
библиотека и жељезничких станица. Била je члан тима на пројекту за World 
Trade Center Transportation Hub архитекте Santiaga Calatrave. Учествовала 
je као студепт на бројним архитектонско - урбанистичким конкурсима и 
добитник je награда зауређење области Врело, Сокобања, „Градске капије": 
АУПА, Панчево, градски цептар Богатић. Kao представник Архитектонског 
факултета у Београду и Удружења младих истраживача Србије радила je на 
рестаурацији палате „Еа Togga“ у Риму. Добитник je стипендије New Jersey 
Institute of Tehnology (2001 - 2002.).

Иконија Бошкова Бојовић, удата Туш

Рођена 1974. године у Београду. Основну школу 
започела je у Београду (ОШ „Владислав Рибникар“), 
a завршила у Паризу. Гимназију завршила у Паризу 
(„Јеап - Baptiste Say“). Ha Институту за умјетност 
и археологију при Универзитету Сорбона (Париз
IV -смјер историја умјетности - завршила Францу- 
ску високу школу за комуникације и менанџмент 
(EFAP), Париз VIII и стекла звање менаџер за кому- 
никације. Диплома веб мастера (web master). Само-
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стални je предузетник. У браку ca Колин Туш (Colin Touche) из Париза има 
дјецу Аву - крштено име Авакума (рођена у Паризу 1993. године завршила 
Француску високу школу за комуникације и менанџмент, завршава пост- 
дипл. студије -Мастер 2, Аудиовизуелна продукција, на Високој школи за 
бизнис у Паризу, живи у Паризу) и Теа - крштено име Теодор (рођен 2002. 
године у Паризу, похађа гимназију у Паризу и музички конзерваторијум у 
Паризу). Иконија живи у Паризу мејл адреса ikabo74@gmail. com< фејсбук 
страна -Ikonija Bojović.

Maja Бојовић, рођена Станковић

Рођена je 1977. године у Подгороци. Основ- 
ну школу („Вук Караџић“) завршила у Подгорици.
Средњу школу завршила у САД - у (Hallsville High 
School, TexasUSA). Звање дипломираног економи- 
сте стекла je у Великој Британији (Oxford Brookes 
University). Након дипломирања, радни ангажман 
започела je у Агенцији за мала и средња предузећа 
Црне Горе. Доласком у Београд и удајом, наредних 10 
година радила у Привредној банци Београд, у девиз- 
ном одјељењу, последњих година на позицији директора. Од почетка 2015. 
године ради у Кабинету предсједника Владе Александра Вучића и од 2017. 
Ане Брнабић, као специјални савјетник за трговину и пољопривреду. У бра- 
ку ca Милошем Бојовићем имају ћерку Симону, рођена 21. 1. 2009. године 
у Београду, похађа ОШ ..Свети Сава“ на Врачару и Музичку школу „Јосип 
Славенски“, одсек клавир. Добитник je бројних награда на међународним 
такмичењима пијаниста). Maja и Милош живе у Београду, улица Дубљанска 
бр 6, кућни телефон +381 11 243 8 444, мобилни телефон +381 65 33 99 445. 
мејл адреса Адреса фејсбук стране Maja Stankovi’ Bojovic

Бојана Томислављева Бојовић, удата Милошевић

Рођена je 1978. године у Бору. Након средње 
школе за дизајн, дипломирала je на Факултету при- 
мењених уметности у Београду 2001. a 2010. je ма- 
гистрирала на интердисциплинарним студијама 
Универзитета уметности, на групи за Дигиталну 
уметност. По завршетку основних студија почиње да 
ради у средњој школи за дизајн у Београду, одакле 
2007. године прелази у агенцију БЦА „Мозаик“ на 
позицију дизајнера/арт директора, где je ангажова- 
на на бројним рекламним кампањама за реномиране 
домаће и стране клијенте. Од 2017. je предавач на Високој школи ликовних 
и примењених уметности у Београду. Уметничке фотографије излагала je на 
бројним колективним изложбама и фестивалима, као и на десет самостал-
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них изложби. Добитник je неколико награда из области фотографије. Члан 
je УЛУПУДС-а.

Удата je за Предрага Милошевића, магистра дигиталне уметности ca 
којим je добила ћерку Мину 2014. Предраг je шеф катедре за компјутерску 
анимацију на САЕ институту у Београду. Живе у Београду, улица Шајкашка 
25/16. Мејл адреса b.bojovic.milosevic@gmail. com

Бојана Бојовић

Рођена у Сарајеву од оца Небојше Бојовића и 
мајке Наде Бојовић, рођене Брковић, 25. 1. 1979. 
године. Послије доласка родитеља у САД, 1986. го- 
дине, завршава Основну и Средњу школу у Чикагу.
Потом je завршила 4 - годишње студије на University 
of Champagne, добивши степен Bacheior. Послије 
тога годину дана ради на истраживању на University 
of Chicago. Завршава 3 - годишње студије Master 
degree of Genetics University of Illinois in Champing.
IL. 4 - годишње докторске студије завршила je на на 
University of Illinois in Chicago стекавши звање доктора наука. Послије тога 
завршала 4 - годишње студије Стоматологије на Унуиверзитету Илиноис у 
Чикагу и стиче звање доктора медицине. Сада ради у држави Мичиген, гдје 
има своју приватну стоматолошку праксу.

Драгана Бојовић, удата Саздовски

Рођена je 13. 3. 1979. године у Београду. Драгана 
je истраживач у Барселонском суперкомпјутер цен- 
тру, на департменту за науку о Земљи. Завршила je 
основне студије на Биолошком факултету Универ- 
зитета у Београду, магистрирала je на Универзитету 
у Оксфорду из области управљања животном сре- 
дином и глобалним промјенама, a докторирала на 
Универзитету у Венецији 2014. године, натемуукљу- 
чивања јавности у политику климатских промена. 
Удата je за Илију Саздовског из Македоније од 2016. 
године. Драгана живи и ради у Барселони. Говори енг 
лијански и македонски језик.

Бојана Бојовић, рођена Мићовић

Рођена 10. 04.1979. године у Беранама, од оца Ве- 
селина Мићовића, познатог стоматохирурга из Бера- 
на и мајке Снежане, рођене Стојановић. Основну 
школу и гимназију завршила je у Беранама. Већ у 
току студија на Правном факултету у Подгорици
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запошљава се у Ерсте банци у Подгорици. и усмјерава на усавршавање у 
служби кредитних банкарских дјелатности. Стручним усавршавањем и 
марљивим радом афирмише се у угледног службеника реномране банке. Од 
2007. године je у браку са Иваном Бојовићем, дипломираним правником из 
Подгорице и имају дјецу: Стефана, Љубицу (рођена 24. 01. 2013 године у 
Подгорици) и Софију (рођена. 25. 11. 2014. године у Подгорици). Односом 
према породици, одгоју и васпитању дјеце постала je узор младе мајке која 
поштује традиционалне вриједности рода и дома. Живи у Подгорици, улица 
Влада Ћетковића 45.

Марија Вукосављева Бојовић

Рођена je 1979. године у Београду, гдје je заврши- 
ла основну школу и гимназију. Факултет ликовних 
умјетности у Београду, одсјек сликарство, завршила 
je 2003. године у класи професора Јована Сивачког, 
код кога je уписала послиједипломске студије. Члан 
je УЛУС - a од 2004. године. Самостално je излагала 
више пута и учествовала je на више колективних из- 
ложби. Добитник je награде за портрет „Ђорђе Бо- 
сан“. Приредила je илустрације за више монографија.
Живи са мајком у Београду.

Викторија Миланова Бојовић

Рођена 1979. године у Суботици. Економски 
факултет у Новом Саду завршила 2002. године са 
просјечном оцјеном 9.50. Послиједипломске студије 
и магистратуру на Економском факултету у Београду 
с оцјеном 10. Наслов магистарског рада je „Модели 
партнерства јавног и приватног сектора са акцентом 
на концесије у Србији“. Изабрана je за асистента на 
Економском факултету у Суботици за област Општа 
економска теорија. У току усавршавања боравила je 
на Факултету за бизниси администрацију у Бечу, Др- 
жавном универзитетуу Портланду (САД), шестомјесечни семинар „Аген- 
ција добре територијалне управе у организацији Italsistem for environment, 
сертификовани учесник Business Plan Training у организацији GTZ VDI/ 
VDE - IT. Полазник je љетње школе економске политике у Котору 2001. 
године са положеним испитима. Учесник je у два научно - истраживачка 
пројекта Universsity Science Parks Organisational Framework (2002 - 2004) И 
NOSIĆ - Novi Sad Incubation Centre, финансиран од Њемачке агенције за 
техничку сарадњу(ОТ2). Објавила више радова у научним часописима из 
економије. Живи у Новом Саду.
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Марина Перишина Бојовић, удата Ненадић

Рођена je у Подгорици 1981. године. Основну и 
средњу школу завршила у Подгорици. Факултет за 
туризам и хотелијертво завршила je у Котору. Ради 
као извршни директор мултинационалне компаније 
,,Europcar“ за Црну Гору. Одговорност и професи- 
онални однос у раду, уз високи степен организа- 
ционих способности препоручили су je за значајну 
функцију коју врши. Живи у Подгорици. У браку ca 
Светом Ненадићем из Ужица, има синове Василија и 
Луку. Контакт телефон +38268848400

Марија Милетина Бојовић

Рођена у Подгорици, 1983. године, гдје je завр- 
шила основну школу и гимназију. Диплому инжење- 
ра архитектуре стекла je на Архитектопском факул- 
тету у Београду, 2007. године, a магистрирала 2012. 
године, под менторством архитекте и професора 
Inaki Abalos-a, на Институту за архитектуру у Барце- 
лони. (BIArch), чији je била стипендиста. Ради на 
припреми докторске дисертације на тему садашњо- 
сти и будућности црногорског простора и града.
Бави се архитектуром и урбанизмом, ентеријером и 
индустријским дизајном, као и публицистиком из области урбане социоло- 
гије. Сарадница je у настави на Архитектонском факултету у Подгорици.

Биљана Драгослава Бојовић, удата Парера

Биљана Бојовић je рођена 1983. у Новом Саду 
где je завршила Електротехнички факултет, смер Ра- 
чунарство и Аутоматика. Од 2008. године. Биљана 
живи и ради у Барселони. Запослена je као истражи- 
вач у Каталонском Технолошком Центру за Телеко- 
муникације (“СТТС”). Упоредо ca послом она похађа 
докторске студије и тренутно ради на изради своје 
докторске тезе у сфери мобилне телефоније на одсе- 
ку за «Инжењерство мрежа» политехничког факул- 
тета «UPC» у Барселони. Биљана je била на специја- 
лизацијама у Сименсу, у Минеаполису, у Минесоти 2007. године, a касније у 
цењеном истраживачком центру «Qualcomm Institute« на Универзитету Ка- 
лифорније у Сан Дијегу («UCSD») 2013. године. Биљанин муж je Жуан Па- 
рера Молеро из Шпаније. Они су се венчали у православној Саборној цркви 
Светог Николаја у Сремским Карловцима 2017. године. Биљана и Жуан су 
2018. године добили сина који се зове Жуан Парера Бојовић.
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Милица Бошка - М илованова Бојовић, 
удата Пасула

Рођена 1984. године у Новом Саду, где je заврши- 
ла основну школу и гимназију. Године 2007. дипло- 
мирала на Филозофском факултету Универзитета 
у Новом Саду, одсјек за германистику. 2009. године 
завршила мастер студије Германистике, a 2014. го- 
дине одбранила докторску дисертацију из области 
Науке о књижевности. Од 2007. године запослена на 
Одсеку за германистику Филозофског факултета у 
Новом Саду као сарадник у настави, од 2009. године 
као асистент, a од 2014. године као доцент. У браку ca Миланом Пасула има 
сина Милоша рођеног 2014. године.

Нева Бајова Бојовић, удата Зец

Рођенаје 1985. годинеу Београдугде je завршила 
основну школу и гимназију. Ha Економском факул- 
тету Универзитета у Београду завршила je основне 
и мастер студије као одличан студент. Добитник je 
стипендије Marie Curie Horizon 2020 Европске уније, 
за докторске студије у Grenoble Ecole de Management 
из Француске, где je врло успјешно наставила даље 
школовање и научно усавршавање. Учествовала je 
на више домаћих и иностраних стручних и науч- 
них скупова (Швајцарска, Француска, Канада, Тур- 
ска, Хрватска, Финска, Ирска, САД...) гдје je презентовала и своје радове. 
Објавила je неколико радова из области менаџмента у престижним свјет- 
ским научним часописима. Радила je као директор маркетинга у међуна- 
родној компанији Adria Media Serbia која издаје водеће свјетске магазине: 
Elle, National Geographic, Cosmopolitan, Story, Merns Health. Удата je за Дејана 
Зеца, доктора историјских наука, ca којим има сина Павла. Живе и раде у 
Греноблу, Француска. Говори енглески, француски, руски и немачки језик.

Јелена Бојовић, удата Балаћ

Рођена 1986. године у Подгорици од оца Милана Бојовића и мајке Би- 
серке Бојовић, рођене Проданов, из Батоша. Завршила основне студије: 
Економски факултет - Менаџмент, Универзитет Нови Сад и Факултет за ус- 
лужни бизнис - Финансијски Манаџмент, као и магистарске студије „Инвес- 
тиционо Банкарство и Финансијски Манаџмент“ - Lincoln University, 
Oakland, California, SAD. Удата je за Петра Балаћа из Новог Сада, поријеклом 
из Славоније, живе и раде у Чикагу, Илиноис, САД, гдје су заједно отворили 
инжењерско - грађевинску фирму, коју води и ради као инжењер/дизајнер.
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Горана Зоранова Бојовић

Рођена 26. 11. 1987. године у Пљевљима. Основну 
школу и гимназију завршила у Подгорици, као лучо- 
ноша и један од најбољих ђака генерације. Завршила je 
Економски факултет у Подгорици. Ha такмичењу мод- 
не агенције АТШаЕ МОББЕ8 у Београду 2005. године 
освојила прво мјесто. Kao представник Србије и Црне 
Горе учествовала на такмичењу у Кини (Гула - нгзоу)
12.11.2005. године, гдјеу конкуренцији 52 земље свије- 
та осваја прво мјесто. Ha истом такмичењу освојила je 
и титуу најфотогеничнијег лица на избору. Упоредо са 
студирањем, бавила се манекенством у Паризу, Токију, Милану, Минхену. Вео- 
ма често појављивала на насловним странама најтиражнијих модних часописа 
свијета. По завршетку студија, удаје се за Бориса Јаковљевића. Имају дјецу 
Хелену (рођена 2012.), Софију (рођена 2014.) и Тодора (рођен 2018. године).

Јована Бојовић

Рођена je 1989. године у Подгорици. Дипломира- 
ла je драмтургију на ФДУ, Цетиње (2012), просјечном 
оцјеном 10.00, a магистарске студије завршила на 
ФДУ, Београд (2014). Докторант je на Академији умет- 
ности, Нови Сад. Добитник je „Тринаестоновембар- 
ске награде“ града Цетиња, Атлас стипендије, као и 
награде Универзитета Црне Горе за најбољег студента 
Факултета драмских умјетности. Сценариста je девет 
епизода прве историјске тв драме у Црној Гори, „Бо- 
жићни устанак“, РТЦГ(2017), режија Жељко Сошић.
Драмом „Мировна мисија“ побјеђује на међународном конкурсу Казалишног 
епицентра -Загреб и позоришта „Сотрапу of angels“ из Лондона (2011). Дра- 
мом „Отворен крај“ побјеђује на конкурсу „Скроз нова драма“, који расписује 
Црногорско народно позориште. „Отворен крај“ je премијерно изведен у Цр- 
ногорском народном позоришту, у режији Петра Пејаковића(2017). Ha осно- 
ву драме „Слободно вријеме или тамно je свијетло“, Јоване Бојовић (адапта- 
ција драме „II tempo libero“, Gian Maria Cerva) урађен je перформанс у режији 
Diega di Bree у Краљевском позоришту „Зетски дом“, као и на фестивалу 
Quartieri dellArte u Viterbu(Italija). „Слободно вријеме или тамно je свијетло“, 
Јоване Бојовић изведено je у Националној акадмеији умјетности у Норвешкој 
(Осло), у режији Хермана Бернхофта. Представа „Укроћена горопад“, Вилјема 
Шекспира, у адаптацији Јоване Бојовић, изведена je премијрно на отварању 
„Будва - град театра“(2017). Јована објављује више позоришних есеја у часо- 
пису „Сцена“, Стеријино позорје, Нови Сад), као и научни рад „Нарација 
играног филма као документаристички приступ“(Номотехнички завод, Бео- 
грд, 2017) Ha „Раковићевим вечерима поезије“ осваја прву награду за збирку
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поезије „С главом у торби“ (2016). У Краљевском позоришту „Зетски дом“ 
радила je као приправник, на позицији дрматурга. Ради као асистент на пред- 
мету Филмски и телвизијски сценарио на Факултету Драмских умјетности на 
Цетињу.

Јелена Т>уркова Бојовић

Рођена у Пљевљима 1991. године од оца Ђурка, 
који je погинуо као борац на Косову и Метохији за 
вријеме НАТО агресије на нашу земљу, и мајке Вели- 
ке. Послије очеве смрти, пресељава се ca мајком и 
братом у Београд. Основну школу („Младост“ Нови 
Београд) и гимназију („Земунска гимназија“) завр- 
шила у Београду. Фармацеутски факултет, смјер ме- 
дицинска биохемија завршила je у Београду. Стекла je 
звање Магистар фармације - медицински биохеми- 
чар. Запослена je као медицински биохемичар на Вој- 
номедицинској академији (ВМА) -Институт за медицинску биохемију у Бе- 
ограду. Објавила je више стручних и научних радова, од којих су посебно 
запажени „Значај одређивања адипонектина и резистина код хемодијализи- 
раних пацијената“ и „Веза између тиреоидних обољења и диабетес меллиту- 
са типа 2“ Живи у Београду, Гандијева 53а/10 11 070, кућни телефон +381 11 
2157 129, мобилни телефон +381 640377585, мејл адреса jeckomail91@gmail. 
com, адреса фејсбук стране https//www. facebook. com/Jelena. bojovic. 547.

Марија Бојовић

Рођена 1991. године у Пљевљима, завршила Еко- 
номски факултет, Универзитет Црне Горе, професи- 
онална одојкашица, вјерена. Одбојкашку каријеру je 
почела у АОК „Рудар“ из Пљеваља ca којим je освоји- 
ла два трофеја КУП - a Црне Њре, 2008. и 2009. годи- 
не. Одласком у Подгорицу гдје je уписала Економски 
факултет (Универзитет Црне Горе, смјер Квантитавна 
економија), каријеру je наставила у ЖОК „Будућност 
Зетатранс“. Ca том екипом освојила je историјску ти- 
тула првака државе, године 2012. После 4 године сту- 
дија, прелази у најтрофејнији црногорски клуб ЖОК „Лука Бар“ из Бара. У 
Бару, освојила je 3 титиле првака државе, за 2015. 2016. и 2017. годину, као и 2 
трофеја КУП - a Црне Њре, година 2015. и 2017. Добитникје многих признања 
у млађим категоријама. Била je јуниорска, a касније и сениорска репрезен- 
тативка Црне Горе и као прва техничарка репрезентације, освојила je Игре 
малих земаља, одржане 2015. године на Исланду. Највеће признање у њеној 
каријери je награда за најбољу одбојкашицу Црне Горе за 2015. годину. Тре- 
нутно игра у матичном клубу „Рудар“, гдје ће вјероватно завршити каријеру.
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Мирјана Малишина Бојовић

Рођена 1991. године у Пљевљима, од оца Мали- 
ше и мајке Вере Бојовић. Основну школу („Ристан 
Павловић“) и гимназију до трећег разреда („Танасије 
Пејатовић“) завршила у Пљевљима. Трећи разред 
гимназије завршила у Америци (држава Охајо, град 
Зенсвил). Медицински фаултет завршила у Новом 
Саду. Послије завршених студија и љекарског стажа 
запослена je у Њемачкој гдје сада ради као љекар.

Сузана Дејанова Бојовић

Рођена 1992. године у Кувајту. Графички дизај- 
нер, завршила Факултет за медије и комуникације. 
Ради као графички дизајнер. Живи у Београду, ули- 
ца Петра Кочића бр 14/19, 11080. Мејл адреса suzi. 
bojovic@gmail. com

Ана Миладинова Бојовић

Рођенау Новом Саду. 14. 5. 1993. године. У узра- 
сту од три године остала без оба родитеља и старање 
о њој je преузео стриц Мирослав. Основну школу 
(„Прва војвођанска бригада“) и Гимназију („Свето- 
зар Марковић“) завршила je у Новом Саду као одли- 
чан ученик. Филозофски факултет - Журналистика, 
завршила je у Новом Саду и стекла звање д ипломи- 
рани новинар. Запослена je као новинар у ЈМУ Радио 
телевизија Војводине Запажени су њени професио- 
нални квалитети и веома брзо се афирмише кроз не- 
колико емисија на РТ које сујој повјерене. Живи у Новом Саду, улица ТЗорђа 
Никшића Јохана бр 28. ; кућни телефон +381 16 300025; мобилни телефон 
+381 631263770; мејл адреса anabojovic93@gmail.com

Марија Драгићева Бојовић

Рођена je 10. 09. 1994. године у Шавнику, гдје je завршила основну 
школу као одличан ученик, посилац je дипломе „Луча“. Средњу економску 
школу завршила je у Никшићу, ca одличним успјехом. Носилац je дипломе 
„Луча“ за средњошколце. За вријеме школовања и боравка у дому „Браћа
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Вучинић“ у Никшићу, више пута je награђивана као 
најбољи ученик. Основне и специјалистичке студије 
на Факултету политичких наука у Никшићу, завр- 
шава у редовном року са просјечном оцјеном 8. 90.
Kao одличан студент у току студија je посјећивала 
престижне семинаре у Кијеву, Београду, Сарајеву и 
Софији. Ове студијске боравке организује Konrad 
Adenaur Stiftung KAS Media Program South East 
Europe који покрива Србију, Румунију, Црну Гору,
Албанију, Бугарску, Босну и Херцеговину и Хрватску 
са цил>ем јасније улоге медија у у процесу демокра- 
тизације држава Балкана. Kao одличан студент више пута je слата на обуку 
новинара у организацији Британске амбасаде и амбасаде Европске уније у 
Подгорици. Дипломирала je 02. 07. 2018. године са оцјеном 10 на Факултету 
политичких наука, смјер новинарство. Радила je у дневним новинама „Дан“ 
a потом „Слобода“ до престанка његовог излажења. Оставши без посла, 
ради сезонски на приморју.

Неда Богданова Бојовић

Рођена je 2003. године у Бошчиновићима код 
Пљеваља. Похађа 9. разред основне школе у Оџа- 
ку, код Пљеваља. Има све петице, a до школе која je 
удаљена 4 километра свакодневно пјешачи. Од ра- 
ног дјетињства игра шах. Поласком у школу Неда се 
учлањује у Шаховски клуб и почиње да се такмичи.
Од самог почетка побјеђује на школским и општин- 
ским такмичењима у својој категорији. Првак Црне 
Горе у кадетској конкуренцији постаје 2015. године 
(Петровац), a затим и 2017. године (Пљевља) што 
joj омогућава учешће на свјетском првенству у Грчкој (Халкидики) и ев- 
ропском, у Румунији (Мамаја). Пионирски првак државе постаје 2015. го- 
дине (Пљевља) као најмлађи учесник. Исти успјех понавља и 2017. године 
(Подгорица). У том периоду осваја и двије титуле првака Црне Горе у убр- 
заном шаху (Никшић 2015. и 2017. године). Побједник je и Новогодишљег 
шаховског турнира у Котору 2016. године. Стипендиста je Министарства 
спорта Црне Горе за 2018. годину, a уврштена je међу десет најперспектив- 
нијих младих шахиста у држави што joj омогућава учешће на значајном 
броју домаћих и међународних турнира.
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1.

Једном приликом Турци сазнају да je у Шаранцима остало мало људи 
способних за борбу, na дођу у Шљиванско и засједну у једну кућу. Присиле 
жене и нејач да им донесу да једу и пију. Гостећи се тако, a слободни пошто 
немако даих нападне, Турци заметнупјесму „НемаЧуна, нема суда, радиће- 
мо што хоћемо“. Пошто je Шљиванско дотично село до Богомоље, уплаше- 
не жене пошаљу дјецу да обавијесте Милована - Чуна Бојовића, кога су се 
Турци одавно плашили. Чуно je сам дотрчао до куће гдје су Турци засјели, 
гостили се и пјевали, na бане на врата ca својим џефердаром. Турци упла- 
шени видећи Чуна на вратима, a мислећи да ca њим има још дружине, по- 
кушају лукавством да ra одобровоље и придобију узвикнувши: „Пуне очи, 
пуно срце“ Чуно им на то узврати: „Слушајте Турци, дошли сте незвани, али 
када сте ушли у кућу, једите и пијте, оно што се затекло, ма други пут тако 
не долазите!“. Турци су у страху, ипак брзо напустили кућу, правдајући се да 
имају неке обавезе у дотичном селу.

2.

Милован - Чуно Бојовић позван je за дјевера у сватовима Глигорија Џа- 
ковића. Турци направе засједу сватовима, у Конатама, искористивши при- 
лику за напад када су сватови одјахали коње да би се одмарали. У окршају 
погине и буде рањено доста сватова, али и Турака. Међу погинулим Тур- 
цима био je и њихов познати јунак Алија Јунац, кога су звали Бабо. Њега je 
убио Чуно. Иако тешко рањен, Чуно je успио да побјегне уз брдо Курозеб 
које je обрасло у густу ситну шуму, na ra Турци нијесу могли наћи.

3.

Када je послије крваве борбе ca Турцма дошло до умира, познати јунак 
Милован - Чуно Бојовић, није хтио да иде без џефердара, мада je то било 
противно правилима и договору. Стајао je тако no страни наслоњен на џе- 
фердар. Када један од Турака запитако je убио познатог турског јунака Баба, 
други Турчин одговори: „Онај што стоји no страни, те се наслонио на џе- 
фердар и који тада побјеже кроз дивљаке као чунак“. Тако je Милован добио 
надимак Чуно. Мјесто у Конатама гдје je био окршај шаранских сватова ca 
Турцима и данас се зове Одјашиште.

4.

Познати јунак Божо Шестовић тешко je рањен у борби ca Турцима на Га- 
вањама. Притрчао je Перо Милованов Бојовић да ra изнесе како му Турци не 
би одсјекли главу и хвалили се јунаштвом. Тешко рањен Божо je рекао Перу:
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„Перо, остави ме, ja сам нокојни човјек, ти се снасавај!“. Ha то мује Перо одго- 
ворио: „Неће Божу Турци одсјећи главу док самja жив!“ Изнио raje и снасио.

5.

Једне вечери код Новице - Нона Шћенанова je на конаку боравио Јован 
Цвијић, научник свјетског гласа. Сједе, тако, велики научник, домаћин и ње- 
гов најмлађи син Богдан уз богату трнезу и разговарају. „Како се зове оно 
брдо“, унита Цвијић? „Мрчајевац“, одговори Новица. „А ово“? „Кучајевица“. 
„А ово?“ „Шаригора“, неногрешиво одговара Новица. Цвијић не стигне све 
да забиљежи, на ноново заниткује. „Слушај, ти, божји заборавниче! Само се 
у млину тринут збори“, одговори Новица, али инак удовољи захтјеву госта.

6.
Послије ногибије Маринка Вукосављева Бојовића у официрској тттко- 

ли на Цетињу, кога су из љубоморе смртно ранила двојица четних другова 
(Мартиновић и Вукотић), a он иако смртно рањен уснио да се освети и убије 
обојицу, његовим родитељима два мјесеца није дозвољено да дођу на Це- 
тиње. Правдали су то нојавом неке заразне болести. Када je, но доласку на 
Цетиње, Маринкова мајка унитала књегињу Милену шта joj се десило ca си- 
ном, ова je само одговорила: „Зло и моје и твоје!“. Маринкове убице су биле 
рођени сетрић и братанић књегиње Милене.

7.

Када се, у току борбе, на самом ночетку Првог свјетског рата 1914. годи- 
не, командант дивизије интересовао каква je ситуација на ноложају Горажде
- Метаљка - Пљевља, гдје je главни правац ненријатељског настунања шти- 
тио батаљон којим je командовао Вуко Новичин Бојовић, одговор храброг 
команданта je био: „Извијестите госнодина генерала да не брине. Док сам 
ja жив, Шваба неће изаћи на мој ноложај!“. Тако je и било, тек када je нао у 
бици на Грамусовићима, ненријатељ je заузео његов ноложај и славио „Пи- 
рову нобједу“

8.
Питали нознатог комиту и носиоца златне Обилића медаље Марка Пе- 

ришина Бојовића: „Како се комите штите од шнијуна?“. „Лако“, одговори 
Марко. „Ако се нојави шнијун, било гдје на овом нодручју, не би освануо. 
Био je убијен. И зато скоро да није било шнијуна у нашем крају! “

9.

Одлучио Периша Димитријев Бојовић да иде за Америку у нечал- 
бу. Укућани га молили да не иде, али он оста уноран. Снремише му за нут
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брашњеник, између осталог, и печену двизицу. Периша крену на далеки пут, 
али заста у првом шумарку у Рамовом ждријелу. Ту оста док je трајало меса 
од двизице. Послије неколико дана врати се кући, a када га упиташе шта 
би и што не оде за Америку, одговори: „Нема мени боље Америке од моје 
Зминице!“

10.

Једне вечери дође на конак Мићо Перков Бојовић код стрине Илинке 
и браће од стрица у Потпећу. Рече да je пошао у Пљевља. Пошто су вечера- 
ли и Илинка припремила лежај Мићу, стрина узе пушку и пође на стражу 
на мјесто гдје je стално одлазила од када су муслиманске комите крстариле 
околином. Пита je Мићо зачуђено:„Стрина, гдје то идеш са пушком ?“. „Е, 
мој Мићо, овако ja стално док je копно стражарим ноћу од кад смо пресели- 
ли из Зминице“. У неко доба ноћи, груну пушка испред саме куће. Сва дјеца 
и Мићо поскакаше. Потом се Илинка појави на врата са пушком и рече: „ 
Не бојте се, умало не убих вола Дивоњу“ Показало се да je она видјела да се 
у близини куће неко подиже и спушта. Она je тихо питала: „Ко је?“, a умјесто 
одговора она прилика се опет почела покретати. Она тада опали метак, али 
изнад прилике, не да убије, већ да отјера оног који се прикрадао кући. Чим 
je пушка пукла, Дивоња je устао и упутио се тору, na га je она препознала. 
Када су je следећег дана почели задиркивати како се уплашила, одговорила 
je: „Нијесам ja за мене, него за вас, дјецо моја!“

11.

Када je, у борби са Турцима, у Старој Црној Гори био рањен, Милосав 
Лукин Бојовић je био смјештен у болницу Данило I на Цетињу. Рањенике je 
посјетио руски амбасадор из Дубровника са једном од књегиња, кћери кња- 
за Николе. Милосава изузетно високог, отменог и лијепог рањеника, који je 
храбро подносио ране упита, кога има код куће. Он одговори да су се његови 
преселили из Шаранаца у Вашково, које je било под турском управом и да 
има мајку, сестру и два брата. Књегиња je наложила амбасадору да им се 
пошаље пакет робе и новац. Када je послије лијечења дошао кући, Милосава 
je чекало изненађење. Пакет je био стигао, али од новца ни трага. Одлучан, 
какав je био, одмахје написао писмо конзулуу Дубровнику и обавијестио га 
да обећани новац није стигао његовој породици. Конзул je брзо одговорио: 
„Новца мноју послат на Цетињској пошти дне...“ и почела je потрага за њим. 
Убрзо се открило да je новац покраден на цетињској пошти, na je Мило- 
сављевој породици убрзо стигла обећана новчана пошиљка.

12.

Грујица Мојов Бојовић je рекао Богдану Новичином Бојовићу да ће се 
вратити из Америке. Послије неколико мјесеци Грујица се јавио Богдану:
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„Драги брате, опрости ми што нећу испунити обећање које сам ти дао. Не 
могу се вратити, ja коначно видим да припадам овом свијету“. Педесетих 
година 20. вијека био je жив, немиран духом, и ношен великом физичком 
снагом те je често мијењао станиште no разним државама Америке.

13.

Када je шаранска чета прешла на десну обалу ријеке Таре, 1912. годи- 
не и напала вашковску караулу, Милосав Лукин Бојовић je сам, на запре- 
пашћење својих другова, улетио у њу. „Како да не уђем у караулу“, говорио 
je касније, када су тамо могли бити заточени моји: мајка, браћа и сестре? 
Ha срећу, све се добро завршило. Турци су мало прије њиховог доласка на- 
пустили караулу и упутили се пут Стожера.

14.

Радивоје (звани Мујо) Бојовић, шарански стотинаш, који je саградио 
кулу Јуковића на Столцу у Репиштима (Богомоља), послије неког од бројних 
турских похода на Шаранце у близини куће нашао je рањеног и изнемоглог 
Турчина. Нахранио ra je и лијечио и послије неколико дана опорављеног 
превео преко Таре. Недуго затим, приликом новог похода Турака на Шаран- 
це, запаљена je кула Јуковића на Столцу. Радивоје je није обнављао, напу- 
стио je Богомољу и направио нову кућу на Љуљашци. Зидине куле на Стол- 
цу још увијек, послије скоро 15о година, одолијевају времену.

Томислав Јованов из Зминице, праунук Радивојев - Мујов, учио je шко- 
лу у Пљевљима заједно ca Хазбом Нухановићем, касније познатим слика- 
ром, и no наговору Хазбова дједа био je позван у кућу Нухановића, гдје je 
чуо исту причу. Рањени Турчин je био прадјед Хазбов.

15.

Перо Милованов Бојовић, иако јунак на гласу, знао je да понекад про- 
шверцује дуван из Црне Iope. Једном приликом жандарми су му поставили 
засједу на обали Таре, испод села Пренћана. Била je мркла новембарска ноћ. 
Жандарми, било их je двојица, мирно су чекали у засједи. Када je Перо пре- 
шао на десну обалу Таре, они су запуцали. Два метка су погодила Пера у 
ногу и он се свалио у Тару. Ухватио се за једну грану, и примиривши се остао 
ту до зоре. Убили смо ra рекао je један од жандарма, нека ra носи мутна Тара. 
Окренули су се и отишли. Кад je био сигуран да су отишли, Перо се пребаци 
на лијеву обалу ријеке, зави рану шалом и послије великих напора стиже 
код својих у Шаранце. Причало се да je један народни видар, близак рођак 
једног од жандарма, Перу затровао рану, плашећи се да ће Перо ако остане 
жив, убити му рођака, јер raje  познао no гласу. Зато су Пера повели код јед- 
ног видара у Вранеш и он му je мелемима залијечио ногу. Но она je и поред 
тога остала краћа, na je касније рамао.
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16.
Враћао се ca Цетиња официр Лука Радивојев Бојовић и нри нроласку 

кроз Зминицу, наврати код Новице Шћенанова Бојовића да се мало одмори. 
Тих дана, Шаранцима и Дробњаком се шириланрича да je једна жена, иначе 
сумњива морала, остала у другом стању ca Луком. A црногорски закон je 
оног ко би то урадио осуђивао на смрт. Неко je измислио ту нричу да би 
Луки, који je био и велики јунак и велики човјек, нанио зло. Још једном се 
ноказало да људска сујета, зло и накост немају граница. Кад je ушао у кућу, 
Лука je назвао Бога. Цвијета Новичина, жена коју су звали Шута, иначе се- 
стра војводе Лазара Сочице, отноздрави му као брату, али raje  Новица, љут 
због те нриче, оштро срео ријечима: „ Свакоме добра срећа, a теби зла срећа, 
што оногани братство, срам те било!“. Кад je чуо о чему се ради, Лука се једва 
одржа на ногама. Шута je замјерила мужу говорећи: „Нека Новице, не нри- 
чај тако. To фукаре нодваљујуЛуки,љубоморне нањегову славуи јунаштво“.

„Пуца ми глава, Шута, морао бих се мало одморити“, рече Лука блијед 
као крна. „Ајде лези у Вукову собу, и одмори се“, рече му Шута. „ Пусти ти 
нриче људских ногани којима сметају твоје чојство и јунаштво“. Лука оде 
у собу, a Шута настави да кори мужа због оштрог нрекора Луки. Не нрође 
мало времена, a из Вукове собе се зачу нуцањ. Улетјеше у Вукову собу једно 
нреко другога, Новица и Шута и остали који су били у кући. Ha кревету je 
лежао Лука, обливен крвљу, ca левором у руци из кога се дизао дим. Био je 
још жив када му je стигла жена Стана, која му рече: „ Шта уради, Лука, да од 
Бога нађеш!. Што га, ако би твоје, не донесе код мене, ja бих га назила као 
мога Радивоја“. Кажу да je, ca руком на грудима, само уснио да три нута но- 
нови: „Taj и овај свијет, није моје! “

17.
Вуко Новичин Бојовић, командант Језеро - шаранског батаљона, био 

je велики јунак. Педесетих година двадесетог вијека, један стогодишшњак, 
Вуков војник, Стевовић, je, онисујући битку у којој je Вуко ногинуо, у ренор- 
тажи у „ Илустрованој нолитици“, између осталог je нанисао: „И ту ногибе 
наш командант Вуко Бојовић, јунак каквог мајка није рађала“.

18.
За вријеме аустроугарске окунације, док су радили на имању, у Будече- 

вици, Милинко и брат му Вук нримијете Швабе. Вук унозори брата да бјеже, 
али Милинко не хтједе, већ настави да ради. Када шванска натрола дође, 
ухансе Милинка и одведу га у Крш, у нознату Барутану. Причао je он, али 
и други, да су га три дана и три ноћи стављали на невиђене муке. Измећу 
осталог су му забијали лучеве „шнирке“ - клинове нод нокте. Милинко није 
ништа нризнао о наводној сарадњи ca комитама. Када су га нустили нослије 
три дана, лежао je шест мјесеци кући лијечен народним лијековима од убоја. 
Завијан je у сировице и шерљиву вуну.
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1 9 .

Послије капитулације Црне Горе, 1916. године, Аустријанци су зароби- 
ли познатог јунака Саву - Пила Трипкова Бојовића и затворили у Никшићу. 
Када су га одвели на принудни рад, он je каменом убио стражара и са пуш- 
ком побјегао у Шаранце, у Студенца, код свастике Крстиње Анђелић. Ту се 
крио у маскираној изби испод куће. Неко je обавијестио Швабе гдје се Пиле 
крије, na je војска дошла да га хапси. Пошто су знали да има пушку и да се 
неће предати, послуже се лукавством. Наговоре малољетног Крстињиног 
сина да сиђе код Пилаи од њега затражи пушку даје разгледа. Када je дјечак 
затражио пушку, Пиле му je дао, a он, no раније добијеном упутству, избаци 
пушку кроз проскок напоље. Послије тога, војска je Пила ухапсила и одвела 
у Никшић. Ha суду je осуђен на смрт вјешањем. Пиле je био изузетно кру- 
пан, снажан и храбар. У народу се ширила легенда да je имао два срца. При- 
ликом вјешања, два пута je кидао конопац на вјешалима. Трећи пут су Шва- 
бе ставили дупли конопац и тако објесили Пила. Због издаје Пила, комите 
у Шаранцима, чији je вођа био Бошко Бојовић, убиле су неколико учесника 
издаје. Даља освета je прекинута кумством између Бојовића и Анђелића.

20.

Грујица Мојов Бојовић je бјежећи од крвне освете (мислио je да je убио 
Машана Кнежевића) стигао у Америку. Kao добровољац, дошао je да помо- 
гне својој браћи у борби са Аустроугарима у Првом свјетском рату. Брзо се 
прочуо no јунаштву, али и no правичости и одважности. Једном се нашао у 
Никшићу када je дијељена со становништву. Неколико Шаранаца чекало je 
данима да дође на ред, али никако да их позову. Видећи Грујицу, пожале му 
се да немају куд ићи у Шаранце без соли и да им се чекање чини узалудним, 
јер ови со дају само својима. Грујица им рече: „Изгледа да предуго чекате за 
мало соли што ћете добити моји Шаранци! “. Одшрафи двије ручне бомбе, 
приђе шефу магацина који je издавао со и позва Шаранце: „ Ајте, Шаранци, 
товарите со и идите кућама!“. Ови га послусаше, натоварише соли колико су 
им коњи могли носити. За све вријеме, старјешина магацина и његови по- 
моћници нијесу се ни помјерили са мјеста. „А сад, моји Шаранци, идите пре- 
ко Крнова и поздравите моје Шаранце и њихове горе!“ Са бомбама у рукама 
стајао je пред магацином све док Шаранци нијесу са товарима соли одмакли.

21.

Колона швапских војника кретала се поред куће Станојке Перишине 
Бојовић. Иза колоне заоста један дугајлија, двометраш и поче претурати no 
кући. Све што му се свиди, трпа у свој ранац. И таман када je хтио да крене, 
Станојка га дочека и снажно удари сјекиром у главу. Сав обливен крвљу, 
Шваба паде мртав. Деси се у близини кум Раде Анђелић и поможе Станојки 
да мртвог Швабу пребаце на коња и у првом шумарку затрпају у земљу.
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Раде, брже боље закла јагње како би имао објашњење за трагове крви. 
Када се вратише швапски војници да питају за друга, видјеше да Раде дере 
јагње. Узеше му ra и задовољише се одговором Станојчиним да им je друг 
пошао за њима и да о њему ништа не знају. Тако je швапски војник убијен 
Станојчином руком, остао да труне у Кучајевици.

22.

Остала je прича како je Михаило Добричин Бојовић поздравио краља 
Александра Карађорђевића када je долазио послије Првог свјетског рата на 
Жабљак. Краљ je боравио неколико дана под шаторима, прије него je био 
изграђен пут Пљевља - Жабљак и Жабљак - Шавник, na je том приликом до- 
лазио и на Његовуђу. Михаило, као предсједник општине, поздравио ra je  у 
име присутног народа дивним говором и пожелио му пријатан боравак на- 
домак Пирлитора, некадашњег двора војводе Момчила, гдје нема удобности 
и комфора, али има срдачности и љубави према њему и његовој кући коју 
краси поштење и јунаштво. Краљ je био необично задовољан тим говором, 
пришао je Михаилу, загрлио ra и пољубио, a тадашњег посланика тог краја 
и среског начелника прекорио што му раније нијесу показали овог отменог 
и паметног човјека. Том приликом, краљ Александар je замолио Михаила да 
буде у његовом друштву све вријеме док буде боравио на Жабљаку. Тако je 
и било.

23.

У нападуна Пљевља 1. децембра 1941.године учествовалаје и шаранска 
чета. Била je постављена на Плијешу, у којем правцу je непрестано дејство- 
вала италијанска артиљерија. Борци невични оваквом ратовању, склањали 
су се у несигурним заклонима испод брда. Милован Перков Бојовић, који je 
у војсци био артиљерац, упозори саборце да се не склањају испод брда већ 
на самом брду. Сви ra послушаше. И чим су се помјерили на брдо, неколи- 
ко граната удари иза брда у мјесто гдје су стајали ратници прије него их je 
Милован опоменуо. Тако су захваљујући Миловану, сви саборци спашени 
сигурне смрти.

24.

Своје говоре народу дурмиторског краја, Никола Ш. Бојовић je заврша- 
вао ријечима „ Српско име умријети неће, српска слава заштитиће се!“. М. Ж. 
комуниста из тог краја једном добаци. „ Докле ћеш ти Никола за то Српство, 
нијесмо ми Срби, ми смо Црногорци, Срби су терористи! Николи je узвре- 
ла крв. Види то Раде Лазарев Бојовић, na да би смирио ситуацију, обрати се 
М. Ж: „ Je ли М ., кад си ти рођен?“. „Седамнаесте, друже Раде“, одговори М, 
„ У може богами бити да ти нијеси Србин, овдје су били они Шустори!“ од- 
говори Раде као из пушке. У Дурмиторском срезу, Аустроугаре су називали
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„Шусторима“, јер су увијек нешто шушкали, na их народ није разумио. Преко 
три стотине присутних на скупу пуче у смијех, a онда се разлеже аплауз.

25.

Познати љекар и комуниста дурмиторског краја, Момир Алексић, био 
je у завађи ca Кршикапама и један Кршикапа га рани. Била je таква прилика 
да се морао обратити Николи Ш. Бојовићу за помоћ и спас живота. „Моми- 
ре, кажи, јеси ли когаубио?“. „Нијесам никога“, одговори Момир! „Па што те 
Кршикапе тјерају?“, упита Никола. „То je стара мржња између нас и Кршика- 
па“, одговори Момир. Никола raje примио, заштитио и смјестио у Крш, гдје 
je био и штаб Драже Михаиловића. Момир je касније као истакнута личност 
у поратној Југославији памтио Николино добро, na je и јавно, што баш није 
била честа појава, помагао Николину породицу која je била у немилости 
власти. Када raje, много година касније, син Радмило обавијестио да je Мо- 
мир умро, Николаje из Лондона послао телеграм саучешћа, али raje  потпи- 
сао само ca „Н“ како не би наудио Момировој породици када се дозна да му 
je саучешће послао „ народни непријатељ из Лондона“.

26.

Када му je стигао глас у Зминицу о смрти брата Рада, који je на звјерски 
начин убијен одмах на почетку Дргог свјетског рата, Мићо Перков Бојовић 
je, без најаве, напустио кућу и изгубио се у непознатом правцу. Мјесец дана 
породица о њему није имала гласа и почели су сумњати у најгоре. Када се 
послије мјесец дана вратио кући, зарастао у браду и ca дугим перчином, 
укућани га једва препознаше. Пошто су га питали, гдје je био и шта се ca 
њим догодило, Мићо им одговори: „Kao што видите жив сам и здрав. A што 
ме питате гдје сам био, ишао сам да светим брата. И осветио сам га добро. 
Сваког дана сам најмање no једног Радовог крвника смакао. И сада могу на 
миру даумрем!“

27.

Негдје, 1944. године, у кућу Миливоја Перишина Бојовића дође наору- 
жани партизански курир послат из Штаба мјесног одбора. Каза Миливоју 
да има наређење да га спроведе до мјесног одбора у Кршу. Успут, када су 
били у Зеленој гори, курир репетира пушку и упери je према Миливоју. Ми- 
ливоје се хитро окрену, ухвати цијев од пушке и она опали увис. Када дођо- 
ше у Крш, тадашњи предсједник Мјесног одбора Рашо Бојовић се изненади 
кадау ово касно добавиди Миливоја. Није знао ко raje позвао. Кадаје Рашо 
сазнао шта je све могло да се деси, наљути се, ишамара курира и поче да 
псује оне који су ово наручили. Узе Миливоја под руку и отпрати га до куће 
у Зминици.
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28.

Почетком 1942. године, код Николе Ш. Бојовића, команданта дурми- 
торских четника долази професор пљеваљске гимназије Жиц, иначе Хрват, 
и обраћа му се ријечима: „Господине капетане, дошао сам да се упишем у 
четнике, али желим да Вас упознам са чињеницом да ja нијесам ни Србин 
ни Хрват, ja сам Југословен.“ Никола му на то одговари: „Господине про- 
фесоре, овдје није у питању ко je које нације и вјере, него ко се зашта бори. 
Видите ли да су сви тирани: Хитлер, Павелић, Стаљин и Броз устали против 
демократије. Овдје je, професоре, питање ко се бори за демократију и ви- 
шепартијски систем, гдје сваки грађанин има иста права и слободе, али и 
обавезе!“. „Господине капетане, ja сам за демократију као што je она у Енгле- 
ској, гдје краљ краљује, a да народ влада!“, одговори професор Жиц. Дирнут 
и узбуђен, Никола га загрли и пољуби говорећи: „Господине професоре, од 
сада нијесам за Вас господин капетан, него брат Никола Бојовић, a Ви сте 
господине професоре, мој брат јер се боримо за исте идеале. Ми знамо да 
слободе нема без демократије!“

29.

У једној борби у којој je убио два четника Николе Ш. Бојовића, у Пиви, 
буде тешко рањен Обрад Цццмил, један од комунистичких челника Пиве. 
Видјевши га да je рањен, Никола je чекао да испали пуни рафал. Док му je 
Никола прилазио, рањени и беспомоћни Обрад рашири крваву кошуљу и 
узвикну: „Удри Никола, шта чекаш“. „Не, не, Обраде, ja сам Никола Бојовић, 
ja не убијам рањенике“. Николаje наредио да га превијуи пустио raje да оде 
и да се лијечи у Планини пивској. Када je дошао у Лондон за амабасадора 
СФРЈ, Обрад Цццмил je показао да није заборавио Николино дјело. До тада 
je Никола у Лондону користио лажно име „Мери Премир“, a no Обрадовом 
доласку за амабасадора, Никола je могао да користи своје име.

30.

Године 1943. у Сурдупу Бојовића (огранак кањона Таре, између Богомоље 
и Шљиванска), налазио се четнички збјег. Партизанска колона je пролазила 
Штреком (пут који води од Шљивапска ка Његовуђи) и неко je са ивице Сур- 
дупа пуцао на партизанску колону и тешко ранио осамнаестогодишњег мом- 
ка Јауковића, сина високог партизанског руководиоца. Партизански коман- 
дант je врискао, чупао себи косу, говорећи да нема куд на очи оцу рањеног 
младића. Кивни, почели су да претражују Богомољу и околину. Машан Бојо- 
вић, који се скривао са пушком и не знајући о чему се ради, видећи партиза- 
не истакао je бијелу кошуљу на пушку у знак предаје. Разјарени осветницц, 
убили су га рафалном паљбом и масакрирали. Рањеног Јауковића су доније- 
ли у кућу, a из Зминице су довели Илију Бојовића, студента медицине, који je 
радио као љекар у јединицц. Партизански командант je запријетио Илији да
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ће ra убити уколико рањепик умре. Илија je превио рањепика и копстатовао 
je да му нема спаса. Видећи да ће Илију убити, Илипка му je кришом додала 
пресвлаку и тојагу, тако да je on маскирап успио да се докопа шуме и избјегпе 
сигурпу смрт. Рањепи партизап je премипуо na путу за Његовуђу.

31.

Четничка патрола доведе свезаног младића у Штаб Николе Ш. Бојовића: 
„Господине капетане, капетан Иван Ружић послао je убицу ваше мајке. Јуче 
смо ra заробили!. Он joj je и очи вадио“. „Море, убијте разбојника !. Што сте 
ra и довели?“, чује се глас присутних, који се умијешаше у овај догађај. „Мо- 
лим вас, браћо, оставите ra мени. Он ми je убио мајку. Ja имам толико снаге 
да ra убијем ако ra треба убити!“ узбуђено одговори Никола. „Како се зовеш 
младићу?“, упита Никола. „Друже капетане“. „Какав друг, није он комуни- 
ста!“ навалише присутни. „Капетане“, понови свезани, „ја се зовем Петар 
Даниловић, из села Јунче код Жабљака. Син сам Милутина Даниловића“. 
„Колико имаш година?“. „Седамнаест“, одговори младић. „ Немој ме убити, 
друже капетане, молим те. Морао сам je убити. Да je нијесам убио, убили 
би они мене. Тако су Петра Милића убили, што joj није хтио вадити очи. И 
ja сам морао“. Капетан Никола узима кључ од стражара, откључа катанац и 
пусти младића. „Нека ти je проста крв моје мајке! Слободан си! Вјерујем да 
ниси разбојник и да ћеш постати добар Србин!“. Међу присутнима као да 
je бацио бомбу. „Како слободан, ти на то немаш право. Данас je убио твоју 
мајку, сјутра ће другог, прексјутра трећег“. Дража Михаиловић - Чича, који 
je ca стране посматрао догађај, приђе Николи ријечима. „Никола, слажем се 
с тобом. Праштање je највећа освета!“.

32.

Када су сина joj, чувеног комиту Бошка Илина Бојовића тражили ко- 
мунисти да ra убију (пошто je одбио понуду Пека Дапчевића да сарађује ca 
њима), његова мајка, поносна Иконија им je рекла да нема шанесе да ra ухва- 
те, цитирајући стихове из народне пјесме: „Ако Тале буде среће старе, Кулаш 
ће ra уз гору узнијети!“

33.

Дурмиторски четници ухватили су познатог шаранског комунисту, кас- 
није генерала, Живана Кнежевића. Четнички командант je држећи пушку на 
готовс прилазио Живану говорећи: „Ухватисмо ли те Живане, ухватисмо!“ 
У том моменту се неочекивано зачула наредба ca стране упућена четнич- 
ком команданту: „Радивоје, спусти пушку, држим те на нишану! A онда се 
појавила импресивна фигура Ботттка Бојовића, који приђе Живану и ca њим 
се пољуби. Разочаран, четнички командант je узвикнуо: „Ј. . . нашу борбу 
када Бошко Бојовић спашава највећег комунисту!“ Ha то je Ботпко узвратио:
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„Било шта да je, Живан je честит и поштен човјек и морате га пустити да 
иде!“. Тако je и било!

34.

У кулу Николе Бојовића, гдје су остале једино Николина мајка Јања и 
супруга Драгана, долазе двојица партизана. Видјевши на зиду слику Нико- 
лину, обрецнуше се на стару Јању: „Шта држиш слику овог издајника?“ По- 
носита старица, родом од Бошковића ca Орје Луке му je узврати: „ Није мој 
син издајник, него je јунак и боље je његово г . . . . него ви и ваш Мошо, који 
вас je послао да шпијате у овучеститу кућу!“. Повријеђени партизан се једва 
уздржао да не покаже своју снагу, a онда je извадио из џепа позив Јањи да се 
сјутра јави у Жабљак на саслушање. Знала je Јања шта то значи, na je када су 
партизани отишли, пресвукла се у мушку робу и покушала да побјегне. На- 
жалост, није успјела. Сустигли су je у дубоком снијегу, спровели за Жабљак 
гдје je сјутри дан на звјесрки начин убијена. Ha излијепљеним огласима који 
су осванули следећег дана у Жабљаку, писало je да je стријељана као аустро- 
угарски шпијун!

35.

Послије национализације парне пилане „Браћа Бојовић“ из Потпећа, 
Миладин, један од браће, je радио као машиниста на пилани која je до „ ос- 
лобођења“ припадала њему и браћи. Године 1947. прекине се дебели кожни 
каиш ширине преко 30 цм којим машина, преко главне трансмисије покреће 
све уређаје. О набавци таквог каиша на простору Југославије, у то врије- 
ме, није могло бити ни говора. Миладин нађе у кући комад каиша који je 
чуван од раније као резерва у случају потребе. Прешивањем каиттта ca тим 
резервним парчетом, Миладин je омогућио наставак рада пилане и откло- 
нио настајање велике штете. Неколико дана послије тога, дошла су два ис- 
ледника УДБ - е и одвла га на саслушање, тражећи да преда каишеве које 
крије. Нијесу помогла Миладинова правдања, ни то што при претресима 
није нађено ништа за шта су га оптуживали, Миладин буде осуђен за сабо- 
тажу и диверзију на двије године затвора ca принудним радом. Пошто није 
било другог машинисте да ради на парној пилани, Миладин je прије подне 
радио на пилани у Потпећу, a послије подне одлазио у затвор, у Пљевља. 
Тако je пуних седам мјесеци одлазио у затвор и враћао се на рад, прелазећи 
пјешке у једном правцу десет километара!

36.

Седма омладинска бригада, у којој je Војислав Марков Бојовић био вој- 
ник, буде разбијена у Вранешкој долини. Дође глас да je Војислав погинуо, 
али je неизвјесност о његовој смрти трајала пуних мјесец дана. Долазе прија- 
тељи код Марка да се распитају и изразе саучешће. Марко бјеше заклао дви-
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зицу и скувао месо за вечеру. Плећку двизице ставе пред једног Војиновића, 
пријатеља Маркова. Он скину месо са плећке и пошто je добро осмотри, 
рече: „Ако ме ум не брка, a очи не варају, a досад ме никад гледање у плећа 
није преварило, твој Војислав je жив и здрав и за дан два ће доћи кући. Но, 
ако имаш коња, причувај га, у току ноћи ће га вуци искасапити! Марко те 
ноћи завеже коња - алата за канат од кућног прозора. Ујутру, коњ заклан на 
прагу од куће, a Војислав сљедећег јутра дође кући жив и здрав.

37.

Када je, no завршетку рата, постављен за судију Окружног суда у Бео- 
граду, Богдан je одбио примамљиву понуду комунистичке власти ријечима: 
„Kao присталица Демократске странке, не желим да судим Гроловцима са 
којима имам исто политичко мишљење“. Остао je доследан себи и својим 
етичким принципима и пошао у превремену пензију.

38.

За вријеме резолуције Инфомбироа, питају Лазара Недељкова Бојовића 
како je. „Како?!. Никако!. Данас се од Мила Ћосовића не смије рећи ни ру- 
ски кумпијер, a камоли шта друго“.

39.

Милић Ђорђијев Бојовић био je у Народној милицији у вријеме када je 
један од њених главних задатака био потјера за одметницима који нијесу 
прихватали комунистичку власт. Приликом једне такве акције, у селу Бо- 
бову, под Љубишњом, Милић je са групом милиционера провео неколико 
ноћи код једног мјештанина за којег су имали података да јатакује са од- 
метницима и да држи скривено оружје. Милицајци су претходно детаљно 
претресли кућу да би открили евентуално скривено оружје. Послије неко- 
лико дана када су добили наређење да напусте кућу осумњиченог домаћина. 
Милић, када се указа прилика да je осумњичени домаћин сам, обрати му се 
ријечима. „ Добро je што ти нијесу нашли пушку, ма си je и сакрио на мјесто 
гдје би мало ко посумњао. Нијесам се могао одморити људски од затварача 
„талијанке“. Жуљала ме je из сламарице на којој сам лежао“. Домаћин je пре- 
трнуо од страха, али je брзо погледом и стиском руке исказао пуну захвал- 
ност што га Милић није одао за пушку, и спасио га сигурне робије.

40.

Када je добио касету са женидбе Радована Лазарева Бојовића и када je 
видио у каквој се дивној атмосфери свадбовало и веселило са пуно патри- 
отских пјесама, Никола Ш. Бојовић je послао младожењи овакву поруку: 
„Радоване, ђедово радовање, увијек сам говорио да сви Срби који се Богу
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моле и слободу воле иду заједно. Пошто сам видио да je на свадби било до- 
ста Бојовића, a како сам најстарији no годинама, желим да вам поручим и 
пошаљем мој аманет. Немојте се, ви Бојовићи, ни no коју цијену, међусобно 
свађати и кошкати, нек иде ко год хоће у коју партију, али ви Бојовићи мо- 
рате остати браћа и људи. ! У току рата кад je живот човјечји био мање од 
луле дувана, ja сам Радоване, ђедово радовање, успио да не дозволим крв ни 
свађу међу Бојовићима, без обзира ко je шта политички мислио. Увијек сам 
захтијевао, и од вас захтијевам да будете браћа“!

41.

Године 1991. када je ТЗурко одлазио на ратиште, његов отац Милић није 
рекао „сине чувај се“, већ „Сине, немој да ме обрукаш“! И није ra обрукао, 
погинуо je за отаџбину!

42.

Исте године, када се наша војсканалазилауХерцеговини, ТЗурко je наи- 
шао на старијег рањеног Хрвата који je био у својој кући. Хрват се уплашио 
кад je угледао српског војника. Међутим, ТЗурко je узео свој завој за прву 
помоћ, превио му рану, и одвезао ra до прве болнице.

43.

Сјећајући се скоро преминулог, свима нама омиљеног стрица Драго- 
слава Бојовића, желио бих да дам мој скромни допринос „Родослову Бојо- 
вића“. Имајући у виду да je од свих рођака упамћен no изванредно снажној и 
складној конституцији од природе датој, no ведрини духа какву, ни сличну 
нисам упознао, добротом која краја није имала, гостољубивости која сваког 
госта разоружа у првом сусрету до те мјере да понесе утисак као да се од 
раније знају и да треба поново и што да се виде. Имао сам привилегију да 
будем задњих година често ca стрицем Драгом у друштвима гдје сам увијек 
био поносан на њега. Небројено пута je „мени за љубав” понављао своје до- 
годовштине које су овдје на Дурмитору остајале као дио најљепше тради- 
ције (др Зоран Б. Бојовић).

44.

Стриц Драго се као веома млад одважио да крене у свијет за бољом за- 
радом. Ha поласку, имао je родитељски благослов и домаћински начин што 
су Бојовићи његовали и кад им je било најтеже. Лако je добио тежак посао у 
луци, гдје je његова физичка снага доносила, за почетак, добру зараду. Њом 
je кријепио не само ужу породицу, него и све оне, који су долазили у Нови 
Сад и no правилу се слабије сналазили од стрица Драга. Након мјесец дана 
рада, појави се љубомора код пословође, Мађара, који поче да ремети Дра-
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гов нлан да лако нребацује норму и увећава зараду најноштенијим начином. 
Пословођа на крају мјесеца не обрачуна нравилно зараду, a то онравда од- 
ласком на војну вјежбу што je било више него дунло намирено. Ca осјећајем 
нотнуне иснравности, Драго дохвати нословођу и одвуче у канцеларију ге- 
нералног директора: „Директоре, ова будала одбила ми дневницу. Сломићу 
г а !“ „Она лагала. Билаувојсци, на нека мувојска нлати“. Кад мујенословођа 
још једном ноновио, за њега невјероватно: „ти лагала”, стриц je касније нри- 
чао како му je тада „нукао филм”, како je, „лако” треснуо нословођу својом 
џиновском шаком и како je овај нреко два стола завршио на ноду. Вилица 
на једну страну, очи се нреврнуше, док генерални нобјеже ca мјеста наводно 
страшног суда. Стриц сједе у фотељу генералног директора, занали цигару, 
ночасти себе неким квалитетним нићем и убрзо дочека нолицајце што се 
нојавише на вратима. „Ко je овдје директор?“ - нита нолиција. „Ево ja! Од 
нрије нола сата!“ Разбуди се Мађар на вели: „Она je мене ударила ко све- 
та Петра грома Илија!“ Пита нолицајац: „Па како сте га ударили?“ Ja изва- 
дим руке из џенова и кажем како сам га само мало, „кврциуо“ шаком. Они 
видјеше огромни длан Драгов и констатоваше: „Овдје нема ништа онасно, 
ово нек иде на суд, ако коме треба“. Ту се нрича завршава. Пословођа се на- 
кон тога три мјесеца хранио на сламку. Временом je нрича добијала додатке 
маште свих нас који смо стрица Драга обожавали.

45.

Улази у снортску салу Драго, ноносни родитељ гдје тада тренира његов 
старији син Срђан (двоструки јуниорски нрвак СФРЈ). Шеретски нрилази 
теговима од нреко 100 кг, нодиже их једном руком и, „наивно“ унита трене- 
ра: „А зашта ово служи?“ Тренер скамењен исколачених очију изговори: „Па 
овај човјек je могао бити нрвак свијета у дизању тегова. “

46.

Бабу Бојану, Драгову мајку, смрт задеси у Новом Саду. Тешка времена 
тадишње инфлације, удружена ca суровом зимом, незамнаћеним мећавама 
и мразевима, отежаше Драгову жалост за мајком. Сам, у ненамјенском во- 
зилу, новезе ковчег иснред колоне од неколико возила најближе родбине. 
Сви једва дочекаше нрву наузу негдје око Нове Вароши: „Забога, Драгосла- 
ве, како то возиш? Не можемо те стизати но овом леду!“ „Кад се не буни 
моја Бојана рачунам да je и код вас све у реду“, у свом стилу одговори стриц. 
***Мени лично je касније нричао, како ни за тугу није имао мјеста, журећи 
и мислећи о људима што ће чекати на Дурмитору и мести се.

47.

Једном нриликом, стриц Драго ме изненади како добро одрецитова 
тужну нјесму о дјевојчици, страдалој у мећави, a нађеној тек о нрољећу.
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Није познавао аутора пјесме која се необично допала његовој њежној души. 
Позовем га у кафану на пиће, са мојим пријатељима. Скромним начином 
се нећка: „ Шта ћу ja тамо? To су све школовапи људи! „Још се не упознаше 
a ja нестрпљиво: „Ајде стрикане неколико стихова од оне пјесме!“ Немаде 
куд, крену. Умјесто строфе, дивно, емотивно одрецитова читаву, подугач- 
ку пјесму. Човјек преко пута њега устаје и вели: „Мора да се пољубимо. 
Ово je мени огромно изненађење! Ово je мени највећа награда!“ Ником у 
друштву ништа није јасно. Стриц Драго je говорио пјесму,, Мени за љубав», 
не знајући да je преко пута њега Ранко Крстајић, писац и сликар дурмитор- 
ски, највећи! „У овом горостасу, овако дивна и топла душа!!!? Moja пјесма, 
на овом мјесту, на овакав начин изговорена! Невјеровартно!!!“

48.

Слободан Милованов, Драгољуб - Зејо Лукин и Божидар Милошев из- 
ливају подијум за олтар у цркви на којем треба да се постави иконостас. Бли- 
жи се крај дана, имају проблеме са мјешилицом, a онда понестаје и цемента. 
Пође Божидар у Жабљак, колима, да тражи цемент у продавнци на коју raje 
упутио Слободан. Нажалост, они га нијесу имали, али упуте га у једну другу 
продавницу, у Петровој страни. Уђе Божидар у ту продавницу, пита имају ли 
цемент „Титан“ из Србије, каже да им je прифалило за рад на цркви. За сто- 
лом су продавац и један старији господин са шеширом и гледају га испод ока. 
Продавац одговори да имају тај, али имају од њега бољи цименат из Италије 
и Сплита. “ Е да je за нешто друго, можда би узели тај цемент из Италије или 
Сплита, али за нашу цркву у Зминици може само цемент из Србије“, био je 
изричит Божидар. Потрпа 4 вреће „Титана“ у кола и стиже на вријеме у Зми- 
ницу гдје су га са нестрпљењем чекали Слободан и Драгољуб.

49.

Једног љета, на чувеном тринаестојулском вашару, који се сваке године 
традиционално одржава на Његовуђи, Радисав Јованов Бојовић, одлучи да 
учествује у трци. Радисав, познатији као Лале, шумар из Зминице, имаше и 
доброг Кулаша. Сви, богами, говораху, Лалов Кулаш je најбржи.Тако и бија- 
ше. Трка поче, a Лале би далеко испред свих. Кад гле! Надомак циља коњ за- 
стаде. Не би силе да се покрене. Сви га престигоше, a он скрену десно, поред 
оближње кафане у коју je Лале често знао да сврати са друштвом и одмори. 
Лале немаше куд, него и он уз осмијех, no навици, сврати да попије no коју 
и наздрави овом духовитом догађају.

50.

Послије успјешно окончаног поступка у процесу рестиуције и обеш- 
тећења за национализовану парну пилану и дрвну индустрију „Браћа Бојо- 
вић“ из Потпећа, наследници су се договорили да надокнаде трошкове које
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je водио јеан од наследника у поступку који je трајао пуних 11 година и који 
нијесу били мали. Захваливши се, он није хтио да прихвати надокнаду. Умје- 
сто тога, предложио je да наследници за сваког од петорице браће приложе 
Црквеном одбору подигнутог храма у Зминици, најмање, износ предвиђен 
за фрескописање једног квадратног метра. И тако je учињено. Прилогом за 
помен душа почивших Милутина, Миладина, Милоша, Милана и Драгути- 
на, синова Станише Бојовића из Зминице, њихови наследници су с извор- 
ном хришћанском љубави узвратили на неправду која им je нанешена 1945. 
године национализацијом имовине.

51.

Небојша Војислављев Бојовић, позове више братствепика, рођака и 
пријатеља да му буду гости у Чикагу за ТЗурђевдап крспу славу његовог дома. 
И пође позамашна (и бројем и габаритом) група предвођепа др Зораном 
Брапковим Бојовићем, позпатим љекаром из Жабљака и проф. др Златком 
Момировим Бојовићем, упиверзитетским професором из Београда. И кад су 
се гости раскомотили у Небојшипој луксузној вили, као no комапди, сви су 
устали и поздравпу ријеч (бесједу), уз звуке гусала, дирљивим гласом, казаће 
др Зорап, овим стиховима, чији je аутор:

С Дурмитора српског крова 
Преко плавих океана 
Ево смо ти брате дошли 
Ha прославу ТЗурђевдана

И цијелим Шаранцима 
A на радост свима нама 
Неизмјерну помоћ даде 
За изградњу Божјег храма

Па у славу Светог ТЗорђа 
У поштеној твојој кући 
Здравицу ти дижем ову 
Братску љубав његујући

У који се народ скупља 
Да се витпњем Богу моли 
Тим духовну снагу храниш 
Јер туђина знам да боли

Братску љубав из времена 
ТЗеда Марка сивог тића 
Што с гвозденим водом бјеше 
С Богомоље Бојовића

Зато данас скуписмо се 
Да те братска мине жеља 
Сад дигнимо увис чаше 
У част Славе и весеља

Знам да ти je то познато 
Причала ти о том вила 
И ако те у туђину 
Однесоше судбе крила

Ja ћу први испит чашу 
За напредак породице 
Здрав да си нам Нешо брате 
Братства нашег узданице

Понико си у горама 
Изнад којих оро кружи 
Зминица те изњедрила 
Али joj се ти одужи
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5.



Спиком у времену u проаиору жењели смо ga дођемо до споз- 
наја о нашем братству којих нема у писаној ријечи. Тематски 
прилози су Хруписани у пет дефинисаних цјелина:

-  Темељи брат ст ва кроз вријеме u историју

-  Радом до завидноi иметка

-  Гдје је  текло u капаће  -  пресуишти никад неће

-  Ж ивот  за Слободу u Отаџбину

-  Испуњен завјет  предака

И уистину, када се пролази кроз Албум, роје се асоцијације, 
шире се видици тознаје u истине о појединостима u цјелини 
братства Бојовић из Шаранаца.



5. ИЗ АЛБУМА БОЈОВИЋА

ТЕМЕЉИ БРАТСТВА КРОЗ ВРИЈЕМЕ И ИСТОРИЈУ

Вуко Новичин Бојовић ca супругом Милевом, 1909. године
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Апла Urbanovd:
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Репортажа објављена у чешким новинама о погибији Вука Новичина Бојовића

AMANET BOŽ!
Casnc jitro. Srpcn. Devatenict set Ccmoct. 

'L tidolu, po nćmž nad tichvm Jrcadlem jezera j*ou 
rozhozena staveni horske vesniikv Zmmicc, г klinu 
jvahfl Sarigory a Kućajevice vyjcly tri čcrnohorky 
na konich Prvni ruiove dotekv ozarovalv rosnou 
krisu horskćho rflna KohouH zptv hlasil den. Po
h iti na rodici se sluncc, ktcrć sc vyhouplo nad 
mofe horskveh pruhu, vln a zpoJa jcšti r&- 
topenych do modrofialovć mlhy, byl ćarovn/.

Aviak v bolesti a v uzkosn nevnJmžmc krrisy ko- 
lem sebe, a pronikne-li pfece v rakove chvili k naši 
duJj, đotkne se ji tim osrfeiilni bodnurtm. A *eny, 
kterć. jely timto skvćJton iitrem, byly k smrti 
smutne zvtoti, kterć došly z bojiitć od Čajručc, 
kru£ily srdee. Rakulam1 s velikou ptesilcu napadli 
ćtmohorske oddilv Janka Vukotiće a obvvUite 
v prvnich fadach iaransko-jezemkćho pruporu 
hust* kosih smrt. Pađojl Bojovići, Risto, Tovno, 
pada i Vuko Eojovič mc/.i prvnlmi. Jeho brafri 
Vukosav a Bogdan vidi |unAk* klesati prave vc 
chvlli, kdy odnašejl jineho rantnćho druha. Sp£- 
chajl, aby odnesli i Vuka, j ( ranin^ho ći mrtvćho 
— ale je pozdć. Rakuianć se na nć knou novym 
prudkvm utokem. VukAv prapor se ncudrfci. Roz- 
kaz: usioupii. Neni času mysliti na padle a ranćnć. 
Jc Vuko mrtcv, ći ranćn, padne do zajetl1 Nikdo 
nevedel a takr nikdo ? lehćeji ranenych, vraccjictch 
se na nčjaky den do svych domovti, nemohl fici 
nic jist^ho jeho mladićki ženf Milevi. Ona v$ak 
nesnese nejistoty. siCtj co stuj musi vidft, co je 
5 jcjfm Vukem.

Proto nyni jedou tri icny n» konich pfes hlubokjl 
kafionbvstrć Тагу, pres tesnare temć Krak>vy gory 
k Plcvljim a dilc k bosenskć branici k fajnići. 
Bojovičova Dannka mysll na bratry Pavla a Boška, 
lwli rovn^ž ve Vukovć praporu. Spatfl ie iivć a 
i j . .  ’ j^Miieva jede 2 a ni na svim bčJouši a itrnule 

Dćine- с ш у  jeif tiiffnf je >;mutn* a ieil

*«' SS viuet, ,> trvTHT>-̂ .iMtv€Tio, 7vth}
.nuie, lunika. fcivot cely... A za ni jede 
АшШ čorovićova, iede za synemt svytn svćžim 
kvčtem Tak jedou za sebou — energicki Da- 
rinka, milujlcl, sniva Mdeva, jiskrna Andža. Ale 
)ak jsou dnes mlčelivć, vifaii: sestra za bratry, 
žena za mužem, maika za synem touži v chmumvch 
predtuchach.

§tv4na mućivou nejistotou, nevydriela Mileva 
sama ve velkćm Vukove domć v Savntku Vsedla 
na kone a pfijela ke svć jedini pfitelkym, Darincc 
Bojovičovć ve Zmirnci. V pfekrisnych oćfch Mile- 
vin^ch se iifi hruza pomy l̂enini, ic by snad pfcee 
ien bvlo pravdou, co sc .iepra i nahlas potidi o )c- 
iim Vukovi. Musi miti jistotu, nelze takto iit! Г)а- 
nnka nevahala. I ona, i matka Ikome chtćly vćdit, 
co je s Pavlem a s Boikcm, — jak by moh!y ode* 
pfici doprovod Miteve, kterou musi urin, jako
■ >Ум '■ .i \N.Uo ,у̂ гЦа,>..

vrani %l  k  p&dt% nejprve ve Zmfci a РаК 
v Savniku. A г,|г nechvbćlo nic namirrtmu Ч**>‘ 
dvou ml4dych [idi, nic, ц , zlracenv leikur>ffCm̂  
am n,!ny  се1уЛ$1с)> Život, bvli «a5tni. io " i t a ™ ‘ 
мпи sebou1 2d, takove ifč«. v/w «mrtelnym 
propujćeno ien kraice, a b l^ ^ ic l io  ztratou po
znali ccnu.

__  I 11 ■ ДјЛС/ia Vnt ič sv “
?pćch4 k Skacru, do pivnlch s*d, ale op tt se vracf 
po vftfan^ch bojich na šavutk, k sve milovane a 
milujlcl Mllcv(. Sorva min u I rok a už sc o/.vata

.♦JđO/DtN r X

Ш Ш

РОТбЕВШЕТЕ
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М а р и н к о  В у к о с а в љ е в  Б о ј о в и ћ  у  о ф и ц и р с к о ј  ш к о л и  на Ц е т и њ у  1910. г о д и н е .  
У  с р с д и н и  Н и к и ц а  В . К н е ж е в и ћ  ( ф о т о г р а ф и ј а  j e  о ш т е ћ е н а ,  а л и  в р и ј е д н а )
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Богдан Новичин Бојовић ca супругом Јелом

Подгоричка скупштина, 1918. године.
Богдан Новичин Бојовић у последњем реду означен стрелицом
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Богдан Новичин Бојовић ca Орденом Светог Саве

Група Бојовића на Црном језеру 1932. године.
С лијева на десно стоје: Милорад Дивоки, Лука Бојовић, Павле Булић, Лазар Бојовић, нн, 

Богдан Бојовић, нн, нн, Бошко Бојовић Саво Лопушина.
У првом реду с лијева у десно: Илија Бојовић, нн, нн, Вуко Б. Бојовић, Јела Б. Бојовић, нн, 

нн, нн, Новица Б. Бојовић, Даринка Бојовић Дивоки, нн
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Војвода Бошко Илијин Бојовић, 
вођа комита у дурмиторском крају, на фотографијама из 1916. и 1921. године
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Б о ш к о  И л и ј и н  Б о ј о в и ћ  c a  с е с т р о м ,  с е с т р и ћ е м  и  з е т о м  Д и в о к и ј е м ,  1 9 2 9 .  г о д и н е
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СРПСКА НЛРОДН \ ЈУНЛКНЊЛ 
Ј Е Л Е Н А

t VI, илрггл inči. r.

Поштанска разгледница у част Јелене Шаулић - Бојовић, 1919.
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Ha Масариковом слету соколара у Прагу 1932. године, с лијева на десно: Милорад Дивоки, 
Бошко Илијин Бојовић, Милош Станишин Бојовић, нн, Франц Дивоки.
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Вукосав Новичин ca супругом Станом и сином Луком, 1930. године

i »рнјс 
Вукосав 
раиаца, и 
родном сслу 
језгроћитом 
вим ГробомГ. 
рекао Je поред 

• 'I

Текст у „Политици" о смрти Вукосава Новичина Бојовића, 1937
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Б о ш к о  И л и ј и н  Б о ј о в и ћ  c a  Ш а р а н ц и м а ,  1 9 2 9 .  г о д и н е

П о р о д и ц а  С т а н и ш е  Д .  Б о ј о в и ћ а  у  П о т п е ћ у  1 9 2 8 ,  с  л и ј е в а  н а  д е с н о :  
н н ,  М и л о ш  С .  Б о ј о в и ћ ,  З а г о р к а  М .  Б о ј о в и ћ ,  М и л у т и н  С .  Б о ј о в и ћ ,  Г о с п а в а  М .  Б о јо в и ћ ,  

М и л а д и н  С .  Б о ј о в и ћ ,  Д у њ а  Б о ј о в и ћ  - Г о л у б о в и ћ .
У  п р в о м  р е д у  Д р а г у т и н  С .  Б о ј о в и ћ ,  И л и н к а  С .  Б о ј о в и ћ ,  М о м ч и л о  М .  Б о ј о в и ћ .
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Парна пилана „Браћа Бојовић" подигнута у Потпећу 1938. године. 
Национализована 2.12.1946. године

Милош Сшанишин Бојовић ca посестримом Марицом Хнојчек
и супругом Мијољком у Београду, 1939. године
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Д р а г у т и м  С т а и и ш и н  Б о ј о в и ћ ,  1 9 3 4 .  г о д и н е ,  к а о  с т у д е н т  п р а в а

Д р а т у г и н  С т а н и ш и н  Б о ј о в и ћ  
( с т о ј и  п р в и  с д с с и а )  у  ш к о л и  р е з е р в н и х  о ф и ц и р а  у  М а р и б о р у ,  м а ј а  1 9 3 9 .  г о д и н е
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БОЈОВИЋИ

Драгутин Станишин Бојовић ca господином Јованом Спасићем,
у Београду, јануара 1940.године

398



5. ИЗ АЛБУМА БОЈОВИЋА

Д р а г у т и н  С т а н и ш и н  Б о ј о в и ћ  у  р е з е р в и  в о ј с к е  К р а љ е в и н е  Ј у г о с л а в и ј е  1941). г о д и н е

т

Драгутин Станишин Бојовић у ратним годинама, јануара 1944. године, локација непозната.
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БОЈОВИЋИ

Михаило Јованов Бојовић ca суиругом Ружицом, Бања Лука, 1936. године

Зет Бојовића: Франц Дивоки Одивић за понос Бојовића:
Генерал војске Р. Чешке Милорад Дивоки

40 0



5. ИЗ АЛБУМА БОЈОВИЋА

Лука Вукосављев Бојовић ca ђацима и школским одбором на Илином Брду 1934. године

Шарански стрељачки вод 1938. године
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БОЈОВИЋИ

Никола Шћепанов Бојовић, Свете Троице код Пљеваља 5. мај 1942. године

Никола Шћепанов Бојовић, на Калиновику, пред битку на Неретви, 1943. године

4 0 2



5. ИЗ АЛБУМА БОЈОВИЋА

Никола Ш. Бојовић, непосредно послије ослобађања из логора Осамбрик 
у Њемачкој 1945. године

Осамбрик 1947. године:
Гавро П. Бојовић, Јевто Ружић, Никола Спасовић и Никола Ш. Бојовић
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БОЈОВИЋИ

Никола Ш. Бојовић ca ЊКВ краљем Петром II у Лондону

Четнички конгрес у Лестеру 27. 9.1975. године: 
говори Никола Ш. Бојовић, десно од њега војвода Ђујић, Пурић и Јевђевић

4 0 4



5. ИЗ АЛБУМА БОЈОВИЋА
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Београд 2004. Новински извјешаји са сахране Николе Ш. Бојовића. 
Опело je држао митрополит Амфилохије
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БОЈОВИЋИ

Његовуђа 1943. Вуко Б. Бојовић држи у крилу Јању и Драгољуба. 
Поред њега Радмило и Вуле

Бојовића снахе и одиве у ратним годинама

40 6



5. ИЗ АЛБУМА БОЈОВИЋА

М и л и в о ј е  П е р и ш и н  Б о ј о в и ћ  c a  п о р о д и ц о м  1 9 4 6 .  г о д и н е . . .

... и 1980. годиие

40 7



БОЈОВИЋИ

Бојовићи сједе, невјесте им стоје: синови Милована Перкова Милорад, Слободан и Велиша 
ca супругама угледним снахама Бојовића Анђом, Јелисавком и Даницом

Група Бојовића у Зминици: Периша-Миро Миливојев, Љубисав Раонић, 
Радисав Јованов и Војислав Марков

40 8



5. ИЗ АЛБУМА БОЈОВИЋА

1 [ о т о м ц и  М а л и ш е  М и л у т и и о в а  Б о јо в и ћ а :  
М и л у т и н - М и и а с ј е д и ,  С в е т о з а р  у  ц р н о г о р с к о ј  к а п и

40 9



БОЈОВИЋИ

41 0

Добар домаћин, али и ловац: Вељко Лазарев Бојовић ca богашим уловом



5. ИЗ АЛБУМА БОЈОВИЋА

П р е д  к у ћ о м  В е љ к а  Л а з а р е в а

Сватови за одиву Бојовића. ca удаје Љепе Вељкове Бојовић

411



БОЈОВИЋИ

Свадба за памћење. Радован Вељков Бојовић ca невјестом Јеленом, рођеном Кнежевић

Митрополит Амфилохије вјенчава Секула Рашова Бојовића и Душку

4 1 2



5. ИЗ АЛБУМА БОЈОВИЋА

Мост ca којег пуцају видици на Шаранце. Радмило Николин и Бајо Рашов Бојовић

Бошко Илијин усвом  дому ca Павлом - Мићком Бошковим и Видом Бошковом

413



БОЈОВИЋИ

Радо виђени гости у дому Бојовића:
Митрополит Амфилохије и Веселин Шијаковић ca Радмилом и Драгољубом - Зејом

Братски дом за окупљање и углед. Пред кућом Бошка Илијина

4 1 4



5. ИЗ АЛБУМА БОЈОВИЋА

Н о в и ц а  Б о г д а и о в  c a  В у к с а и о м  Б о ј о в и ћ е м

415



БОЈОВИЋИ

Новица Богданов Бојовић и Томислав Јованов Бојовић 
у посјети Драгутину Станишину Бојовићу у Новом Саду 2002. године.

Петар - Перо Бошков Бојовић ca Јустином Поповићем

41 6



5. ИЗ АЛБУМА БОЈОВИЋА

Потомци Алексе Радованова Бојовића, с лијева у десно: 
Радосав, Милован и Радован ca Милком, Марицом, Ристом и Саветом

41 7



БОЈОВИЋИ

Мирјана и Радован Лале Бојовић у Војводини

Породица Радосава Алексина Бојовића: 
супруга Милка, кћери Слободанка и Љубинка и синови Божидар и Томислав 1958. године

418



5. ИЗ АЛБУМА БОЈОВИЋА

Љ у б и н к а  и  С л о б а  Р а д о с а в љ е в а  c a  ћ е р к о м

Љубинка Радосављева Бојовић упутила je 1953. године ову разгледницу својо) браћи од 
стрица, који су колонизирали у Сива, ca ријечима „Свима мојима који сте тамо, a које много 

воли ваша сестра и синовица Љубинка".

41 9



БОЈОВИЋИ

Милосава - Мика Радована - Лала Бојовића

Слика Милош Драгов ca супругом Милушом

42 0



5. ИЗ АЛБУМА БОЈОВИЋА

Осмо кољено Радована - Лала Бојовића (Сивац 1970. године) Стоје с лијева на десно, Весна, 
Вера, у наручју држи Владимира, Милан, Зора, Срђан. Седе, Маријана, Дејан, Снежана и Ве- 
селин - Мишко(Александра, Александар. Јелена и Милена родиће се коју годину касније). 
Осмо кољено у предворју велике и простране куће Радована - Лала и Мирјане (Лакетић) 
у Сивцу. Породици je  кућа додијељена tokom  колонизације n o завршетку Другог свјетског 
рата. За Лаловог и Мирјаниног живота овдје су се сваке године окупљале породице њихово 
деветоро дјеце. По дубоком увјерењу браће и сестара ca фотографије то je  био кључни мо- 
менат њиховог трајног емотивног зближавања и осјећаја припадности заједници. У опоруци 
коју je недавно из Канаде послата Срђану, Снежана наводи: „Видиш, неки догађаји буду туж- 
ни и тешки, али оставе за собом траг у који остали загазе, на коме се споје и зближе. Поново, 
или no први пут, није то више важно, важна je  та лакоћа, та блискост, та дивна енергија која 
се осети чак овде“

421



БОЈОВИЋИ

П о р о д и ц а  М и л о ш а  Д р а г о в а  и з  с р е ћ н и х  д а н а

М и л о ш  Д р а г о в  Г а г о в  к а о  к о м а н д а н т  п у к а  у  С о м б о р у ,  n a  к о н .у

4 2 2



5. ИЗ АЛБУМА БОЈОВИЋА

П о р о д и ц а  Ј о в а и а  и  М и л а н а  Б о ј о в и ћ а  у  З м и н и ц и

С в а т о в и  В о ј и с л а в а  Ј о в а н о в а  Б о ј о в и ћ а  с с  д о г о в а р а ј у

423



БОЈОВИЋИ

Исконски везани за Шаранце: Породица Милуна Миланова Бојовића

Потомство Војислава Јовановог и Сенке Бојовића

4 2 4



5. ИЗ АЛБУМА БОЈОВИЋА

Предах пред камером у љепоти Шаранској Томислав Јованов ca супругом Владицом

Брачни другови за узор Владица и Томислав

425



БОЈОВИЂИ

Велики углед у Словенији. Породица Драгоја Радоманова 
ca Драгојевим братом Зораном који у Новом Саду

Зоран Радоманов ca супругом Босом

42 6



5. ИЗ АЛБУМА БОЈОВИЋА

Екипа радника на пробијању пута Мојковац - Ђурђевића Тара код Бајове пећине 
1953. године. Радоје Милинков Бојовић у средини, горе

Група Бојовића одмара послије косидбе. С лијева на десно: Никола Мирков,
Вук Вукосављев, Радуле Драгов, Вукола Вуков, Милинко Вукосављев и Радоје Милинков

42 7



БОЈОВИЋИ

О д и в е  Б о ј о в и ћ а ,  с е с т р е  М а р у ш а  и  M a p a  В у к о в е

Мијољка Душанова и Станида Бојова

428



5. ИЗ АЛБУМА БОЈОВИЋА

Братственици на тужном скупу.
Велимир и Будимир Бојовић, Михаило Владев, 

Радисав Радомиров, Љубо Владев, ТЈорђије Радев, 
Новак Зеко Радулов и Божидар Божов

Куће Бојовића у Вруљи

42 9



БОЈОВИЋИ

Б о ј о в и ћ и  и з  В р у љ е ,  с  л и ј е в а  и а  д е с н о :  Б о ж а и а  Ј а к о в љ е в а ,  М и т а р  ) а к о в л > е в ,  
с т о ј и  П е т р о в а  с у п р у г а  Б о ж а н а  -  Ј ф ,  П е т а р  Ј а к о в љ е в ,  М и т р о в а  с у п р у г а  Ј е л а

Вељко Митров ca супругом Надом

430



5. ИЗ АЛБУМА БОЈОВИЋА

С и н о в и  П е т р а  Ј а к о в љ е в а  и з  В р у љ е  ( 2 0 0 9 .  г о д и и е ) :  с  д и ј е в а  н а  д е с н о :  Б р а н к о ,  Р а јк о  и  С л а в к о

Потомство Митра Јаковљева, с лијева на десно: Светозар - Лазар Митров, Јоле Бошков, 
Нада Светозарева, Љиља Бошкова, Бошкова супруга Нена и Бошко Митров

431



БОЈОВИЋИ

Једна од породица Бојовић која je преселила у Србију. Снимак из 1954. године

Милош Божидаров и Игор Војислављев: Братски, као и њихови очеви

4 3 2



5. ИЗ АЛБУМА БОЈОВИЋА

РАДОМ ДО ЗАВИДНОГ ИМЕТКА

Пуна кућа за сва времена: Божана и Вељко Бојовић ca унуцима.
Познати хотели на Жабљаку, власништво Вељкових синова Радована и Радивоја Бојовића

„Бјелобор"

433



БОЈОВИЋИ

„ З л а т н и  б о р “

„ З л а т н и  б о р “

4 3 4



5. ИЗ АЛБУМА БОЈОВИЋА

, ,Л о в а ц “

М и л о ш е в и ћ и  и з  П л а н е  у  Х е р д е г о в и н и  у  и о с ј е т и  Б о ј о в и ћ и м а .  П р е д  „ Б ј е л о б о р о м "

435



БОЈОВИЋИ

ГДЈЕ JE ТЕКЛО И КАПАЋЕ 
- ПРЕСУШИТИ НИКАД НЕЋЕ!

Три генерације угледник правника, на свадби Петра Бошкова Бојовића у Београду: 
Богдан Новичин Бојовић (у средини), Деагутин Станишин Бојовић (лијево) 

и Светозар Лазарев Бојовић (десно). Поред Драгутина сједи Вида Бошкова Бојовић

Млади Бојовићи, расли у Другом свјетском рату, сазријевали у послијератним годинама: 
Тројкау првом реду: Томислав Јованов, Јован Радов, Војислав Јованов.

Тројка у другом реду: Драгољуб Лукин, Милета Радомиров, Вукосав - Вук Лукин
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5. ИЗ АЛБУМА БОЈОВИЋА

Бојовићи на студијама у Београду на дочеку Нове Године 1957: С лијева на десно: 
Томислав Радосављев, Томислав Јованов, Јован Радов, Борислав Кандић ca дјевојком, 
Божидар Милошев, Момчило Сшеванов ca будућом супругом Мирјаном Ђорђевић

Увијек заједно као рођена браћа, на студијама у Београду: 
Божидар Милошев, Томислав Јованов и Момчило Стеванов
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... и касније tokom овоземаљског живота: Милета Радомиров, Томислав Јованов, 
Божидар Милошев, Петрашин Вуксанов и Јован Радов, 

у гостима код Петрашина (Штохолм 1989. године)

Новица Богданов Бојовић прима „Октобарску награду" Београда 1985. године
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5. ИЗ АЛБУМА БОЈОВИЋА

ШШ№- D? 321ж i  & " ' ■
&ov»<
lAJCOVt*
JA tRANCUSKOllfTO

1968
Насловна сшрана књиге Илије Бошкова Бојовића 

„Разговори на француској левици" која je преведена на француски

Јован Радов Бојовић пред Универзитетом Ломоносов у Москви

43 9



БОЈОВИЋИ

Ј о в а н  Р а д о в  Б о јо в и ћ  c a  а к а д е м и к о м  З о р а н о м  Л а к и ћ е м  у  П а р и з у  1 У 7 8 . г о д и н е

Јован Радов Бојовић пред Сорбоиом у Паризу
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5. ИЗ АЛБУМА БОЈОВИЋА

Пртф. др ЈОВАЛ Р. БОЈОВИи

З А К О Н И К  
К Њ А З А  A A l l U . U

Једна од књига Јована Радова Бојовића

Неке од књига Јована Радова Бојовића
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Војислав Јованов Бојовић

Vojislav Bojovic

T O L S T O J  
U  S R B A

partizanska knjiga

Трајно и велико дјело
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5. ИЗ АЛБУМА БОЈОВИЋА

Божидар Милошев Бојовић заједно ca чувеним проф. др Р. Морнексом 
предсједава 2. конгресу ендокринолога Европе, Љубљана, 1990. године

Б О Ж И Д А Р  
Б О Ј О В И Ћ " § •

Све о
ш ећерној
болести

Ф

BOŽIDAR М. BOJOVlC

KLINIČKA
PEDIJATRIJSKA

ENDOKRINOLOGIJA

ШШШШШ
ИШ1ШМГ1
mm
DEMOGRAFSKI 1 POPIUCIO.M 
PROBLEMI i  CK\(W (iOKI
Biiidfi’ 11 loir- 
РИШИИЧШУША
сввомош ш ж м ш

m 2014

Неке од књига Божидара Милошева Бојовића
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Б о ж и д а р  М и л о ш е в  Б о јо в и И  к о д  Њ В  П р е с т о л о н а с л е д н и к а  А л е к с а н д р а

Божидар Милошев Бојовић потписује Декларацију ca др Војиславом Коштуницом
о сарадњи ДСС и Српске народне странке, Подгорица 1998. године
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5. ИЗ АЛБУМА БОЈОВИЋА

Бошко Илијин Бојовић у предсједништву великог научног скупа византолога

i шгошаи MONAMCHKLl'l 1)Л\Ч IIS ||Л<Ж>HMK.KAI'HIIS 1» VVSI IQI't * 
Dil MOVTN Act Sl'MK

Б о ш к о  И .  Б о јо в и ћ

ВИЗАНТИЈА
БАЛКАН
ЕВРОПА

Пр и п а д н о с т  и о н о с гр а н о с т

Неке од књига Бошка Илијина Бојовића

lifllNhn Н h«|liwk
К О С О В О  и 
М ЕТО Х И ЈА
r. п ш ч к о  н д с и .г г  у  с чуж кмUK III 1чII \ • I! I V
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'BALKAN RUHU - ORTAK PEDERLEH VE BARrS SEMPGZVMMU 
3 - 7 MfVIS 2001 

Д Ш М  - HAPADOKVA

ABNA
STPMPOSIUM OF ‘BALKAN ŠPIRIT - COMMON GOALS AN 

MAY 03 - 0UD01 
ANKARA • dPjiOOCIA

L j

Момчило Стеванов Бојовић говори на међународном научном симпозијуму у Анкари

Момчило Стеванов Бојовић, као амбасадор СЦГ 
предаје агреман предсједику Туниса Бен Алију
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5. ИЗ АЛБУМА БОЈОВИЋА

Момчило Стеванов Бојовић врши почасну смотру послије предаје агремана 
предсједнику Туниса Бен Алију

Вукосав - Вук Бојовић у атељеу
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Вукосав - Вук Лукин Бојовић у 3 0 0  врту ca познатим глумцима

Ca Томиславом Николићем и Мини Максом
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5. ИЗ АЛБУМА БОЈОВИЋА

Ha радном мјесту

Ryn HojoBiih

MOHOIРАФИЈА 
БЕОГРАДСКОГ
ЗООлОШКОГ В Р Т А

Књиге које су доживјеле велики успјех

449



БОЈОВИЋИ

Постављање бисте Вукосаву - Вуку Бојовићуу родној Зминици

Милета Радомиров и Јован Радов у Паризу 1978. године за вријеме стручног усавршавања
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5. ИЗ АЛБУМА БОЈОВИЋА

Архитектонски пројект Милете Радомирова Бојовића за трајање и памћење: 
Блок 5 у Подгорици...
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БОЈОВИЋИ

Капела и Робна кућа у Жабљаку
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5. ИЗ АЛБУМА БОЈОВИЂА

Раде Светозаров Бојовић. Високи 
интелектуални потенцијали. 

Аналитички приступ у праћењу друштвених 
кретања на нашим просторима

'УССКИИ
Л'ОДЧМИ

ОБОР

Владислав Драгомиров Бојовић.
Млади нолитиколог мудрих визија утемељених 
на традицији и духовним вриједностима нашег 

народа. Састанак ca Митрополитом Смолевским 
Исидором, на Светском Руском Сабору 

у Москви 2018. године.

Милош Божидаров Бојовић, 
као члан Економске комисије 
за Европу, на једној од сесија 
Уједињених нација у Женеви
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БОЈОВИЋИ

Милан Милунов Бојовић, познати 
економиста, научник, проналазач. 

Добитник наградс Владс Црнс Горс 
за 2018. годину, као проналазач 
године. Kao вођа међународног 
тима проналазача, ове године je 

регистровао патент под називом 
„Уређај за пуњење акумулаторских 

батерија за електромобиле”. Прототип 
проналаска je добио и бројна 

међународна признања.

Срђан Радојев 
Високи научни и педагошки домети

Успјешна каријера у Ериксону и Сименсу у 
Шведској, али Шаранци у срцу: 

Веселин Данилов Бојовић 
ca супругом Биљаном, рођеном Кољеншић, 

дипломирани инжењери електронике

Срђан Бојовић: Честитке послије 
бриљантне одбране доктората у Лиону
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5. ИЗ АЛБУМА БОЈОВИЂА

Екол Нормал Супериер у Лиону (ENS Lyon) 
у којој je Срђан завршио последокторске студије и са којом интезивно сарађује

В O STA TISTIK A

Једна од значајних књига Срђана Радојева Бојовића

Игор Војислављев Бојовић и Бошко Илијин Бојовић у Паризу
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ШЦА И ЗИР
Т Љ ш ј л

v • JUИгм|1 ГЦмииА 
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Угледна институција на чијем челу je Игор В. Бојовић
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5. ИЗ АЛБУМА БОЈОВИЋА

И г о р  В .  Б о ј о в и ћ :  о с т в а р е њ а  з а  п о н о с  Б р а т с т в а

М и р о с л а в  М о м и р о в  Б о јо в и ћ :  
н а у ч и и к  с в ј е т с к о г  г л а с а

К њ и г а  М и р о с л а в а  М о м и р о в а  Б о јо в и ћ а :  
У п р а в љ а њ е  т р а н с а к ц и ј а м а
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ЖИВОТ ЗА ОТАЏБИНУ!

11 о г и н у о  н а  К о с о в у  и  М е т о х и ј и  2 0 0 1 .  г о д и н е
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5. ИЗ АЛБУМА БОЈОВИЋА

З м н  HH1
и н м л к

Ц Ш

Aftmtfi'iftćfAr pVi<r гп и £
»14 Ct.tpr/firf̂ n̂ egt

игток огнои

Пеђа Ристић: Пројекат цркве у Зминици
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К а м е н  к у л е  з а  в ј е ч н о  т р а ј а њ е .  Р а д м и л о  I 1 и к о л и н  Б о јо в и ћ  ј е д а н  о д  п р и л о ж н и к а

П р в и р а д н и ц и  н а  х р а м у у  З м и н и ц и
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5. ИЗ АЛБУМА БОЈОВИЋА

Његово преосвјештенство митрополит Амфилохије освјештава темеље храма

Његова светост Патријарх Српски Господин Павле на темељима храма у Зминици
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БОЈОВИЋИ

Његова светост Патријарх Српски Господин Павле и Митрополит Амфилохије 
при посјети Шаранцима (у позадини ктитор храма Небојша Војислављев Бојовић)...

... у дому Јована Радова Бојовића
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5. ИЗ АЛБУМА БОЈОВИЋА

Вдадика Јоаникије ca Радмилом Николиним пред уздигнутим храмом

Да свето Преображење и црква у Зминици 
буду вријеме и мјесто окупљања братственика, племеника и гостију
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Во вјеки вјеков, Амин!
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6. ПРИЛОЗИ

A. ПОЕМЕ О ШАРАНЦИМА

Никола I Петровић Његош

ШАРАНАЧКО И ЈЕЗЕРСКО КОЛО

Да л су дуси тајанствени 
с развалина Пирлитора 
нас Шаранце и Језерце 
навјестили на злотвора?

Да л из крила заборава 
спомен диже нас Момчила?!
Није него дух велики 
животворног књаз - Данила

те се Тара и Дурмитор 
зачудише нашем маху, 
кад држасмо до no Босне 
и Србије све у страху.

Некрштена би се меса 
још у наше нашло кланце 
a град би се саградио 
од костура под Руданце,

којег рука Јосифова 
ондје јата наслагаше, 
a већ нека колико ra 
Таре вали заваљаше.

Kao Живка, 144, Трипка 145, Мића 146,
Бећка 147, Вука 148, Димитрија 149 
и ка Малог с Пода Јанка - 
витезова бољих није

Имена се њина неће 
заборавит док je Таре, 
уз гусле ће одјекиват 
од Ловћена na до Шаре.

Објашњење:
143 Јосиф Кнежевић, капетан
144 Капетан Живко Шибалија (Шибалић)
145 Војвода Трипко Џаковић,
146 Мићо Глушчевић,
147 Бећко Закић - Раичевић
148 Вук Криваћевић, барјактар,
149 За Димитрија није дато објашњење како се презивао.
За Малога с Пода Јанка није дато објашњење како се презивао, али ради се о Јанку Нововићу
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Комита Млађен Џаковић 

ОРЛОВИШТЕ

Жеља ме je понијела 
у старину да похитам:
о племену Шаранцима 
старе људе да упитам.

ТЗе ли мује колијевка 
и како ли доспје амо 
у врлети ђе - но вуци 
и орлови живе само

И јунаке оглашене 
што je племе српству дало 
да поменем, да им име 
у заборав не би пало.

Сви ми стари сложно кажу 
преци су ми с кршних страна 
са Сомином и Његошем - 
село им се звало Плана

Па због крви са Турцима 
измаче се храбри старац - 
Никола му име било, 
a због краста прозван Шарац.

Брат му оста, потурчи се 
и Авдо му име даше, 
те Авдића братство љуто 
с њим Турци засноваше.

To je братство одњихало 
гатачкога барјактара 
Шобот - агу - чије прси 
грије српска крвца стара.

A од браће што ни вјеру 
ни огњиште не пустише 
- Зимоњићи и Бабићи 

јунаштвом се прославише

Шарац нађе добро мјесто - 
Мартиниће покрај Зете, 
ал, несрећа од Турака 
и ту њега брзо срете:

Кћер му Турци уграбише, 
опет на крв он налеће... 
na навише, у планине, 
Колашину тамо креће.

Ha утрини код Бистрице 
уморан се уставио, 
na дом нови да замеће 
ту савардак поперио.

Ал, у срцу још носио 
остављену родну страну, 
na no Плани завичајној 
колашинску крсти Плану.

Ту му близу дом богати 
брђанскога кнеза Груја, 
уз кнеза се Шарац приви 
као љута уз трн гуја.

Па књажевом јединицом 
првијенца сина жени... 
Неће проћи много љета 
зет ће таста да замјени:

Мјесто Груја Шарчев Миро 
за бистричког дође кнеза- 
брђани му чврст ослонац 
са Турцима добра веза.

Стари Шарац ту дочека 
крајсељењу и мукама: 
ту умрије лаком смрћу 
синовима на рукама.
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6. ПРИЛОЗИ

Ал, злу вичан зло предвиђо 
na на смртном часу, веле, 
аманет je оставио 
да синови отле селе:

С прага турског Колашина, 
ca дохвата турског маха 
и проклео да се Турчин 
њине части не би така.

Иза рата и побуна 
настадоше страшни дани - 
турске сјече, паљевине, 
и отмице и зиндани.

Сви потомци старог Шарца 
планина се дохватише, 
na међ Тару и Дурмитор 
ко у шанац ускочише

По имену претка Шарца 
Шаранци се сви прозвали, 
ту склоњени од Турака, 
нове њиве заорали.

Од тад, пуна два вијека 
чактар куца пашњацима, 
a џефердар одлијеже 
no горама и кланцима.

Рвало се кршно племе - 
зими снијег, љети Турци - 
a гости му вазда били 
и ускоци и хајдуци.

Чак до Дрине и до Лима 
Чете су му четовале, 
a уз Тару све до Поља 
ланце ропства расковале.

A у боју под Руданце 
све je српство задивило: 
шест хиљада Турака je 
низ литице поломило.

Свако братсво у племену 
јуначко je јато било, 
ђе се гине - једно другом 
не би мјесто уступило.

У кршнијем Руданцима 
гласнуше се сиви тићи, 
a no дједу кнезу Миру 
прозваше се Кнежевићи.

Унуци су кнеза Мира:
Јоксим, Раде и Матије, 
na кнез Марко и Радуле, 
na Радован и Ђорђије.

Па барјактар Димитрије, 
што с барјаком на високо 
на Илином брду тамо 
у бој креће као соко.

Сви су они добро били 
и главари и јунаци 
но на чело свих Шарана 
најпрви се Јоксим баци.

Књаз Данило постави га 
за шаранског капетана - 
Црној Гори да на Тари 
буде стража поуздана.

Под барјаком црногорским 
ca Шаранским јунацима 
шест година орлово je 
и задаво страх Турцима.

Ha бедеме Колашина 
ca Новицом ударао, 
a с Мирковом славном војском 
Омер пашу дочекао.

Породица Раичева 
пет брастава нешто мањих 
јунаштвом се огласише, 
далеко се чуло за њих,
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У Алузи Бећко, Зуко 
орлови су људски били 
и Тару су више пута 
турском крвљу замутили.

У пјесми се некој пјева: 
пукнел пушка храброг Зука 
Турцима се вазда знаде 
и несрећа и нерука.

A о Бећку на мркову, 
Шаранскоме стотинашу, 
и данас нам омладина 
пјева стару пјесму нашу.

Од Алуге хајдмо Кршу, 
na одатле Богомољи - 
нико не би мого рећи 
ђе од бољег лежи бољи.

Почећемо од првога 
шаранскога свештеника - 
попа Вида, што широких 
бјеше мисли и видика.

Светим крилом Петра Првог 
Шаранце je закрилио 
и три стара манастира 
покрај Таре обновио.

A у Босни кад би буна 
он с Турцима посо справља 
да се шири Црна Гора 
све до Лима и Пљеваља

A Гледо je код оваца 
турску чету сам дочеко 
и ријечи и оружјем - 
то се чуло надалеко.

Па поносни Смајо, с десет 
Раичевих потомака, 
чека силу крајогњишта - 
и сви гину без узмака.

Па Вук Смајов ca барјаком 
узор јунак свих Шарана, 
Што у земљу однио je 
једанаест љутих рана.

Вук je људски збиља био, 
јунаштву му име личи - 
његовијем подвизима 
род се његов и сад дичи.

Колико je турских глава 
послекао на мегдану - 
њему равног није било 
у сву ову кршну страну.

Бојовићи: кнез Милета, 
попу Виду десна рука, 
и јунаци међ првијем: 
Бошко, Мујо, Трипко, Лука.

Сад пођимо Брајковачи 
до Џакових потомака: 
ту нас чека гробље славно 
и главара и јунака.

Ћор - Симо je смјели унук 
Раичевог Џака био 
он Турцима, никад, веле, 
ни „на вјеру“ није хтио.

Па ни Ченгћ Смаил ara, 
за највишег свога маха, 
Симу није наметнуо 
ни злума нити страха.

Девет сина ко орлови - 
соко Трипко међу њима 
војвода je свим шаранским 
и језерским јунацима.

Ha граници, хучној Тари 
Црној Гори бедем тврди 
славном смрћу завјет књазу 
ко Обилић он потврди.
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Па Гаврилов Миливоје, 
брат од стрица војеводи - 
од њега се јунак бољи 
у Шаранце још не роди.

Ha Стожеру турској кули 
кроз куршуме, луч и сламу... 
те Турака тридест живих 
у стравичну спржи пламу

A на ТЗатлу с Каљићима 
пушчаном се ватром срете - 
такав сусрет и приличи 
старе ране кад се свете:

у трен један, из пушака 
он Мурата, Фејзо њега, 
посред чела погодише - 
неста зрака последњега.

Прије тога падоше 
му брат и отац на Левере: 
овој кући би суђено 
да природном смрти не мре.

Па три сина Малиттшна: 
Јаков, Тодор, Селман млађи, 
што у боју на Стожеру 
муњевито мач извади:

једну турску главу скиде, 
na за другом хитно ману - 
док задоби од Турака 
смртоносну љуту рану.

Клонуше му мач и рука 
сред замаха и полета 
однесе му младу главу 
злог Каљића Фејза чета.

Јакова je књаз шиљао 
код босанског авајлије, 
коме Јаков скут и руку 
пољубити хтио није.

Авајлија љут упита:
„Шта мислите ви Шаранци“ ? 
Јаков мјесто одговора 
у крило му фишек баци.

Па и Тодор, кад би страшни 
турски полом на Шаранце, 
с Турцима се 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 стотинаш 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 првима.

И на крају поменимо 
бројно братство Анђелића, 
што растури на три краја 
јата својих сивих тића.

Прво јато старом се je 
завичају повратило, 
те Заође крај Билеће 
јунаштвима окитило.

Друго јато око града 
Колашина крварило, 
na у Поља колашинска 
на мач земљу задобило.
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Треће јато - ca матицом 
зло и добро дијелило, 
међ Шаранским јунацима 
вазда му je мјесто било.

Хеј, Шаранци, нлеме зорно 
што другујеш с орловима, 
дивно л си се окитило 
јуначкијем гробовима.

Али гробље ти нијеси, 
сад си млађе но икада,

е јунака младих имаш 
ко цвијећа но ливада.

Старом славом онијено 
снремају се младе чете - 
нримиче се час завјетни 
да Косово Срби свете.

Па кад крене час жељени, 
када кликне цар јунака - 
унуци ће нут Косова 
нолећети без узмака.

Млађен Џаковић рођен у Шаранцима, a када je одрастао био je у служ- 
би као нерјаник књаза Николе на Цетињу. У току Првог свјетског рата био 
je у комитама и борио се нротив аустроугарске жандармерије и војске на 
територији Црне Горе. Када су Аустријанци одстунили из Пљеваља, Млађен 
je нрви ушао ca својим комитама у ослобођена Пљевља 1918. године, усно- 
ставио ред и снријечио нљачке и насиље над грађанством нрије доласка 
србијанске војске. У знак захвалности за овај Млађенов ноступак, грађани 
Пљеваља, на нредлог локалних муслимана, назвали су једну улицу његовим 
именом. Не знамо да ли je назив сачуван нослије Другог свјетског рата.

Млађен je ноему „Орловиште“ нанисао 1912. године. Убијен je у Шахо- 
вићима, данашњем Томашеву 1921. године, као жртва полицијске завјере.
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Иван Р. Крговић

ШАРАНСКА БИТКА
1862. године

У јуначкој историји 
коју Црна Гора има 
часно мјесто заузима 
бој на љутим Шаранцима

По слави се и значају 
међу прве битке броји 
a признање том подвигу 
у Шаранском колу стоји

ТЗе je оно краљ Никола 
цар јунака и пјесника 
овјенчао ово јато - 
црногорских бесмртника

Што на ропство не присташе 
да туђинске носе ланце 
него турке дочекаше 
и сломише на Шаранце

Te јуначке чете мале 
у крвавом боју томе 
велику су помоћ дале 
пријестолу цетињскоме

Јер су били ђе се брани 
вјера, слава и слобода 
заслужили да се памте - 
докле Тара тече вода.

По наредби Абдула Другога 
великога Султана турскога 
крену војска према Црној Гори 
да je сломи и да je покори.

Азиз бира од својих силника 
Омер - пашу словенског крвника 
да поведе азијатску војску 
на немирну земљу црногорску.

ja ћу онда снажно од истока 
на Николу књаза навалити 
a Цетиње огњем попалити.”

Миралају кад дођоше гласи 
да Омера поможе и спаси 
прошета се про града Мостара 
na дозива Дрнду барјактара 
ратни барјак Босном да развије 
и да војску окупи што прије.

Широм Босне лаке гласоноше 
на беговске дворове одоше 
за најбоље отоманске злице 
да му буду јаке узданице.

Крену силна војска од Мостара 
под барјаком санџак барјактара 
и командом Алајбеговића 
који мисли до града Никттшћа 
да планине и врлети пређе 
Омер - паши да чува залеђе.

У Пљевља се заставише трупе 
да се чете босанске окупе 
и силници отомански с њима 
ту пет брата Селмановић има 
од Горажда седам Сијерчића 
из Потпећа четири Ченгића 
Мицановић Кујо Маочане 
те Мушовић Хамза капетане
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од Вранеша Асанбеговићу 
ca Лијеске Фејзага Каљићу 
од Мојковца Суљага Мекићу 
a од Поља Бећир Кајовићу 
и Паова Хусеине беже 
сва их мржња заједничка веже.

Пљеваљски се придружише турци 
колашинци као мрки вуци 
траже с Поља пораз да освете 
ђе им силне пострадаше чете 
И њихова поломи се снага 
седамдесет бегова и ara 
Миралаја када сусретоше 
друкчије му разлоге рекоше:
„Ако војска ка Никшићу прође

Тутње Турци таламбаси бију 
срдит паша предводи орђију 
спремио je убојне топове 
да попали села и градове 
ал пред њиме no крвавих страна 
спремају се чете за мегдана.

Ca сјевера двије војеводе 
соколове јуначке предводе 
Миљан Вуков од Васојевића 
ca четама Бана Церовића, 
пред њиховим одредима тада 
Селим - паша код Будимља страда 
и прискачу ђе je год невоља 
све од Дуге до Бијелог Поља 
те на књажев позив да допану 
да Ријечку помогну одбрану.

Ca њима je војска одабрана 
од племена Језера, Шарана 
иако je знао у те дане 
да Миралај треба да напане 
на Шаранце да ca војском смера 
Јоксим оде да срете Омера.

Него паши крену наопако 
Црном Гором не прошета лако

јер четири мјесеца и више 
силне му се трупе погубише 
na се нађе у јаду због тога 
те велију зове босанскога 
no ратноме плану да поступи 
преостале трупе да окупи.

Тад велија пише Миралају: 
„Црногорци напријед не дају 
војска њина ту моју рашћера 
изгинуше око Белведера 
ђе их чета Морачана срела 
и сјурила до кршних Кошћела 
на све стране пут ми затворише 
и силне ми трупе опколише 
да изгину у крвопролићу 
но ме слушај Алејбеговићу, 
царски сине a no вјери брате 
купи брзо љуте азијате 
каурима да удариш с бока

a шаранске и дробњачке вође 
ca четама кидишу за вама 
наћи ћеш се у тешким мукама 
гинућете кроз горе и кланце 
зато прво спалите Шаранце!”

Миралају с пута се не скреће 
но потајно боји се несреће 
про Језера било би му боље 
и прихвати савјет преко воље.

Но и друге невоље га море 
не познаје црногорске горе 
млад, невичан ратним плановима 
али мора показат Турцима 
и народу куда с војском мине 
колика je снага царевине.

Срдит јаше на хата Дорина 
про стрмина, поља и долина 
води војске до осам хиљада 
увећа je код Пљеваља града, 
a раздвоји кад Барице мину
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већи дио спушти низ Стричину 
ту се јака прикључи дружина 
из Мојковца Поља, Колашина 
зулум чине сиротињу тлаче 
тешко селу у ком законаче 
овце пеку на ражњу и јањце 
a фале се да ће на Шаранце.

Похвале му пристижу са стране 
Мушовић му збори капетане: 
„Аферим ти моћни Миралају 
добро ћемо застрашити рају 
да царевој вољи не пркоси 
него да нам хараче доноси 
и одана буде царевини, 
na кренимо према Сињавини!”

Кад глас дође у горе шаранске 
да се војска силе отоманске 
на Шаранце спрема да удари 
састаше се шарански главари 
вијећају шта ће да ураде 
a ниоткуд помоћи и наде 
Јоксим стави Рада братанића 
да предводи братство Кнежевића 
тада с Мићом Глушчевићем Раде 
наређење извидници даде 
да уходи војску Миралају 
какве су му намјере да знају 
и колико на броју их има 
с које стране мисле к Шаранцима.

Убрзо се врати извидница 
од турака с камених Барица 
с положаја вијест донијеше 
да се војска раздвојила бјеше 
главне снаге више него пола 
про Стричине, Поља до Кнеж дола 
сам Миралај води од Барица 
све no жељи најљућијех злица 
са подручја Колашина града 
има војске око шест хиљада 
удариће право на Руданце 
да попале цијеле Шаранце

a резерва нареднога дана 
са Битиног поља и Премћана 
про Трешњице и тврдих Левера 
састаће се са њим на Језера.

Када чуше два шаранска лава 
како турска сила намјерава 
да Шаранце у огњу попали 
Језерце, су у помоћ позвали 
долећеше што су могли прије 
соколови Живка Шибалије 
и T)OKO je Шаулић са њима 
да помогне браћи Шаранцима 
тује шесет Шаранских ускока 
што су дотад са чела и бока 
извиђали и правили препаде 
на крајеве цареве армаде.

Предводи их Мићо Глушчевићу 
и са њима Ристан Шарчевићу 
Леовац je и Робовић с њима 
сви су добро познати Турцима.

Кад се војска окупила ова 
храбре чете горских соколова 
брзо ратне распореде праве 
како да се Турци зауставе. 
Шаранаца шесет и Ускока 
с Робовићем са лијевог бока 
упутише према Левер Тари 
ђе Аџи - бег мисли да удари 
ако с Таре ТЗурђевића крену 
на Трешњицу под гору зелену 
Бећко Зекић стотинаш их чека 
са педесет људи се зарека 
да им неће дати разминути 
na сви редом да ће изгинути.

Јанко Новов и Зејак са стране 
прелаз мотре Тари под Премћане 
с њима шесет соколова има 
што положај држе на подима.
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Главне снаге шаранске одбране 
Шаранцима ca источне стране 
ђе се село простире Руданци 
Ускоци су Језерци, Шаранци 
три стотине на броју их има 
бране прилаз Горњим 
Шаранцима.

O k o  села у шуми дубоко 
с Језерцима Шаулићу T j o k o  

Шибалија Живко капетане 
чека спреман ca западне стране 
од сјевера и ca стране друге 
положај je Зука од Алуге 
с њим je Исак Рондовић у гају 
да направе дочек Миралају.

A сајуга јато соколова 
тује војска Рада Радулова 
харамбаше Мића Глушчевића 
и Ристана ca њим Шарчевића 
сви скривени под јеле високе 
очекују Турке крволоке.

Међу собом договор имају 
да остану у густоме гају 
нико пушком пуцати не смије 
док попале село османлије 
и све њине окупе се чете 
онда горски вуци да полете 
на положај турске позадине 
с јужне стране од Горе Јелине.

Све се тихо и потајно ради 
да се царска војска изненади 
и до судње уре да не знају 
да Шаранци дочек им спремају.

Брзо војска отоманска мину 
преко Поља уз Сињајевину 
путем звјерства и злођела праве 
остављају трагове крваве 
шенлук чине и у сили зоре 
док ступише у шаранске горе.

Ca Кнеждола na све до Гомила 
бјеше турска притиснула сила 
дрхти земља испод војске ове 
ко да бјеху пошли у сватове 
страшно ли их бјеше погледати 
a камоли на мегдан им стати 
од утјехе никаква je нада 
куд ће триста наспрам шест хиљада.

Не кренуше широким пољима 
к Језерима и ка Дробњацима 
но злу силу Миралај окуша 
колашинске турке кад послуша 
на Руданце најприје кидиса 
те ту смртну пресуду потписа.

Он не шаље испред извиднице 
да обиђу горе и литице 
не плаши се јер ra прати сила 
ниђе страже не држи на крила 
нит на крила нит од позадине 
нема турчин због чега да брине 
прошетаће лако Шаранцима 
када нема војводе Јоксима.

Ha Руданце Турци навалише 
опљачкаше куће попалише 
када кула Јоксимова плану 
зову Турци у њену одбрану 
Кнежевића, Хамза дозиваше 
ал ту Исак Рондовић бијаше 
те излеће хитро из омара 
и његова рани барјактара 
турски зулум тако да наплати 
na се назад у одбрану врати.

Када задњи војници бануше 
гором пушке ко муње плануше 
скривенијех шаранских јунака 
из одреда Зука и Исака.

Ha Христово преображеније 
крв се врела низ Руданце лије 
налијећу сложно на махове
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следбеници силе Алахове 
у великој мржњи и бијесу 
положаје пробили нијесу.

За главницу што на Брајковачи 
стигла бјеше да ту законачи 
и побједу без борбе прослави 
бој тек тада започе крвави.

Одбрана je кретање пратила 
изненадни напад припремила 
главне снаге наспрам Руданаца 
у окршај Брајковачи баца 
турске трупе с југа опколише 
ca запада ту помоћ одбише 
снаге Бећка ca ТЗурђевић Таре 
да окрену турке зулумћаре 
преко Пода низ тарске стијене 
да их туда ломе и плијене.

Горски вуци из зелених јела 
с позадина ca крила и чела 
јуриш чине с ратним покличима 
na у првим ратним плотунима 
погодише санџак барјактара 
Асан Дрнду од града Мостара 
и ca њима Миралаја бега 
уз неколико главара до њега.

Абер брзо међу војску мину 
ђе већина команде изгину 
брзо стиже и до Руданаца 
na охрабри чете Шаранаца 
што брањаху своје положаје 
но навала турска посустаје 
na полако одступницу прави 
кроз Руданца ка Селичкој глави 
да их снаге отуд не опколе 
na им неће моћи да одоле 
своје мртве и рањене носе 
одступницу праве и пркосе.

Муња сину усред битке ове 
магла прекри косе и долове

поче киша из неба да лије 
гром пролама у стијене бије 
кад од кише пушке овлажише 
ножеви се оштри повадише 
бритке сабље, крвави бодежи, 
неко викну међу турке:”Бјежи!” 
но залуду журе да утечу 
Шаранци их гоне и сијечу 
с рамена им главе откидају 
и низ Тарске стијене бацају.

У нереду турци одступају 
на Подима спремно их чекају 
тарска стража чета од јунака 
Зејак Сима и Нововић Јанка 
који с ножем и пушком у руке 
дочекују и сијеку турке 
na их онда ca Пода окрену 
низ чистину a под њом стијену.

Скакавац се стијена прозвала 
јер je многе турке прогутала 
како који до Таре стигоше 
у валове мутне нестадоше 
на хиљде неста с Руданаца 
до крвавих тарскије кланаца 
тридесет и шест главара им гине 
племство Босне и Херцеговине.

Шаранци се од Таре вратише 
и у село Пода окупише 
ратни плијен доносе јунаци 
све оружје хати и барјаци

те опрема и војна комора 
главосјече пристижу из гора 
ca главама турскије племића 
у рукама Живка Шибалића 
Алајбега Миралаја глава 
Мицановић Кујова крвава 
чувенога бимбаше јунака 
у рукама Нововића Јанка 
ђе га смаче у горске кликове 
Кујов камен и данас се зове.
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A на хату шаранскога вука 
Раичевић од Алуга Зука 
виси глава Дрнде барјактара 
десет глава турскије главара 
бјеху нрилог Бећка стотинаша 
ту Радулов и Раде се наша, 
баци главу Кајовић Бећира 
што не дава Шаранцима мира.

И Шаранке јуначкога гласа 
Симонида Кнежевића Baca 
млада Вида Гавра Раичева 
те Марија сестра Иванова 
шест турскије носјекоше глава 
ђе се стиче јунаштво и слава.

Шаранаца шездесет ногину 
за слободу вјеру и истину 
и јуначко име Шаранцима

a Мићо ће Глушчевић са њима 
на крај боја уз Тару да нане 
од плотуна са супротне стране.

Нек je вјечни сномен за јунаке 
што Језера, Шаранце, Дробњаке 
сачуваше од турскога мача 
не стигоше трупе освајача 
да номогну у нанад Омеру 
номутише његову намјеру, 
и силне му труне растурише 
би нрисиљен наша да нотнише 
крај бојева нред књазом Николом 
тако Црна Гора са Стамболом 
ратоваше да се од зла снаси 
a Шаранска битка се огласи 
као нодвиг што му раван није 
и витешки нримјер историје.
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Б. О БИЦИ HA ШАРАНЦИМА 1862. ГОДИНЕ

Б. 1 Процјена учешћа породица у бици на Шаранцима

УКУПНО П Л А Њ А Н И 196

КНЕЖ ЕВИЋИ, Р А Д О Ш Е В И Ћ И 38
ЏАКОВИЋИ 28
БОЈОВИЋИ 26
ПОПОВИЂИ, КРИВАЋЕ BI I h i i 8+5
СИМИЋЕВИЋИ, БЕЋКОВИЋИ. РАИЧЕВИЋИ, ЗУКОВИЋИ 16
ЧИЧИЂИ-ПАШ ИЋИ, ЋОРОВИЋИ 5+4
ВУКОВИЋИ, РОНДОВИЋИ 20+9
АНЂЕЛИЋИ 28
МАНДИЋИ 9
СТАРИ ЈИ  ДОСЕ. I.I J  1ИЦИ (прнје 1842) 58
ШЉИВАНЧАНИ 19
ДЕДЕИЋИ, ЗЕЈАДИ , РАОНИЋИ, ПЕЈОВИЋИ 17
ПАВЛОВИЋИ 8
РОЋЕНИ 4
КРСМАНОВИЋИ. ДАЦИЋИ, ЈОЦОВИЋИ. ШУЋУРОВИЋИ. БРАЈОВИЋИ 10
УСКОЦИ -  Н О ВИ ЈИ  ДО СЕЉ ЕНИЦИ (после 1842) 55
РОБОВИЋИ, РАДОЈЕВИЋИ 7+8
МАРКОВИЋИ, ЧАБАРКАГГЕ 9+4
ДАМ ЈАНОВИЋИ, МИЉИЋИ 5+3
КАЛПАЧИНЕ, КРЕЈОВИ ЋИ , БЈЈАГОЈЕВИЋИ 3+1+4
БРАЈОВИЂИ, ДАМ ЈАНОВИЋИ 4+1
ЖИЖИЂИ, ВУКОВИЋИ 2+2
АВРАМОВИЋИ, КРСМ АНОВИЂИ 1+1
ДОБРИЛОВЦИ, БИСТРИЧАНИ 10-20
ОСТАЛИ (не.јасно вријеме насељ авањ а н учешћа) 15-25

УКУПИО Ш А Р А И Ц И 329-349
Ј  Е 3 Е Р Ц И (груба проиџена) 250*
X A Ј Д У  Ц И 51-60
ПОГИНУЛИ (необухваћенн иоиисом и лролјеном) 50-70

У К У П Н О за борбе 1862. године 665-718
Чета иа Ријеку ЦрноЈевића 120
Остало у збјегове 130

УЧЕСТВО ВАЛО  У БО ЈУ  HA ШАРАНЦИМА 415^168

Када се овом броју дода учешће чобана и жена може се у грубо цијенити да je  у 
боју укупно учествовало око 500 свеколиког народа: бораца, младих, старих и жена. 

Сви Шарании су рачунајући и погинуле имали до 350 учесника.
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Б.2 Списак шаранских бораца (17-65 година) могућих учесника у 
борбама и боју 1862. године

Ш аранци -  П пањани (196)

КМЕЖЕВНЋИ И РЛДОШЕВИЋИ (ЗИ)
A) Од BvKiiha Мирона:
[-5. Секуле (1804*), Миро(1807»), Драго(1817*), Ристо( 1820*), Ннншм-Пујо (1824)- 
ch h o im i Марковл
6-8. Димнтрије (I837*), Живко (пог. 1875) и Јован (пог. 1875), сннови Секуловн,
9. Јефто Миров (1839)
10. Јоле Симеунов (1813)
11-12. Симсун (1843*) и Гледо(1845?) Јсшови
13. Ралулс Вулов {1804*)
14-15- Ннкола (1834*) к Ралс (1839) Радуловн 
16-17. Јаков (пог. у боју) м њсгов отаи
IS. Алскса (1815*)
19. Мнлан (1841) Алексми
20. Јокснм (1826) MitjalOlOB, канетап
21-22. Вукосав (1829) ii И л н ји  (1834) Мнјаилови

h) <)Д VIИ h \ Caeuha Мирова:
23-24. Васо (1799) и Joeasi Радуловн
25-28. Шуле (1809), Ћорђс, Илмја (1834), Вукосав ЛакиИсви 
29. Ивал Савнћсв (1804*)
30-34. Стеван-Карнмаи (1830*), Савнћ (Буле -1833.) Ћорћијс (1835*), Перо (1843*), 
Станшиа (1 845*)
35. Вук - uредводио чооанс 1858. годоне ка Трешњнцн

B) РАДОШЕВИ ЋИ o.i Pa loiua Ociujnna:
1-2. Вупс (1821), Ммлован (1828) Радошеви.
3, I laiuie {1843) Вулов

ЏАКОВИЋИ <28-31}
A) Од Сима Џакова:
1-2. Триико и Дако Ћор Симови 
3-4. Миливоје ti Дедага Гаћрмлови
5. Радоје Сима Џакова
6. Новак, мслџис
7. Muku Радојев (1830*?)
8. Отац Илнје (1863), рођсн око 1835.*?
9. Отац Мниете (1851), рођсп око 1825*?
10. Фшнш Арсенијев? {1820*)
I ]. Отац Јеф|Ов (1857), рођсн око 1830.*?
Б) Оа Тита:
12. Рако Максимов (1842
13. Максим Максимов (1821}
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14—15. Грујица (1829) н Јанки (1824) Бс1шрокн
16. Jlaiap Крстов (пог.1875)
17. Снмеун Кретов (1839)
18. Отац Матијнн (1877), рођсн око 1836*
19. Мшшван (Kapo) Миловаиов
20. Алекса-Малиша (1800*) Којов?

В) Од Ma.iHiiie н Bi косава Којова
21. Јаков (1828) Алексин-Малншин
22-24. Chiiobm Алсксшш(?)-Малншннн: Петар (Сслман?), иог. 1877. Марнјан 
(Шошо -1825*?), Тодор (1831)
25. Глигоријс Вушсавл.св-11срков? (1839)
26. Вукосав-Перко Арсснијев
27. Вплак нли неко ол потомака??

Г) Остнло:
28. Арсеније, погинуо 1875

Од Станнше Арсенијева или су Станмшићн?
29-30. Боглан (1831) и ЕЈасшшјс (1839}Стамишин 
31.Стаииша(1805*?)

ИОПОВИИИ (8)
Мнлан (1833), Млађсн (1844), Илија Новаксш (1829), Бојо-Бдјо, мелџнс (1829), ??? 
< 1830 •),...?7? (1812.*),.. Ћоко (1825*),... Рлдивоје (1839*)

КРИВАЋЕВИЋИ (5)
Ралуле Мијаилов (1812*), Радс Мнјанлов (1816*), Вук Илијин (1838)
Милс Радулоа (1839). Ј]ука Радулов (1842)

БОЈОВИЋИ (26)
A) Ол Милушни. 1 -11
1. Обрен-Шоро Матнјсв (1827)
2. Тсидссије Марков (IR31)
3. Јаков Машјсв (1832)
4. Дкмнтрлјс Марков (1835)
5. НеЈ̂ љко-Нешо Матијев (1839)
6. Бајо-Ћуро Матијев
7. Мијаило-Бојо Матијсв (1842)
8. Миллћ Мнлутилов (1799)
9. Вулета Маллшиц (1819)
10. Новипа-Ионо (1845) Шћснанов-Чилов
11. Милутнн-Мндо (1841) Милићсн

Б) Од Неша, 12-14
12. Радоје Ht/шов (1805*)
13. Мико Нсшов (18)1)
14. Мнлован Нешов(1839ј
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В) Ол 15-21
15. Сава-Шубара >>ор1)ијев(1795*)
16. Мнлован-Чуно Ћорђнјев (1805*)
17_Ђорђнје-Мушо Ћорђијев (1811)
18. Илија Милованов-Чунов (1833)
19. Јанко Милованов-Чунов (1835)
20. Стч;ван Милованов-Чунов (1842)
21.Трипкв Савин-Шубарин (I SI 7*)

В) Ол Драг Hia 22 -26
22. ДрагиИ-Јуко Драгићсв (1798*)
23. Г'ујица-1'рлс Драгићев (1807*)
24. Радивоје-Мујо ДрагиПев-Јуков (1822*)
2?,С'кмеун Грујинмн-1 рлов (1829)
25 Ннхола Грујичин-Грлов (1833*)

АЛУЖАНИ: СИМИЋЕВИЋИ, БЕЋКОВИЋИ, РАИЧЕВИЋИ Ј' КОВИ RH (16)

СИМИЋЕВИЋИ (4)
Шуле CnMnhcB (1809 
Јоиаи-Нпна Снмићсв (1827)
Жнвш-Шоро t nMnhcB 
Јаков Јовннов(I844)

БЕЋКОВИЋИ И РАИЧЕВИЋИ (8)
1. Бошко Вукашинов-Ћуков (1789)
2. Бећко Вукаш инов-Ћ укив(]812*)
3. Шабаи beliKUB (I844)
4. Машо Вукашннов-Ћуков
5. Вукаишн-Вукашинов-Ћуков
6. Бранко Раичсвн11
7. Лука РаичсвиИ
8. Петар Раичевић (1834)

ЗУКОВИЋ (4)
1 -3. Божо. Спасојс, СавиИ Груботин 
4. Милија-Зуко Груботин (Зуко од Алуге-1807)

ЧИЧИЋИ Н ПАМПГћИ (5)
1. Лука(1819)
2. Остоја
3. Лале (пог. 1875)
4. Ђуо (1839)
5. Мнтар (1830*)

ЋОГОВИЋИ (4)
1. Митир Вучићев(1818)
2. Лаир Вучк!1ев(1823)
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3. Јсфто Митров (пог. 1875)
4, Ми шван Митро«

ВУКОВИЋИ (20)
I . Иукашин Станвдв< I К 19)
З.Спасојс Шсле Станков (IS24)
3.Томо Вуксанов {1838*)
4. Радулс Вуксанов {] 845*)
5. Јанко HoBDii (1824>
6. Мнлутнн-Рамо [ Iouob (1834)
7. Ристо Houob (1839)
8. Јовш1-Ј<ж> Мовов (1X41)
9. Аидрија Милинкои (1819)
10. Милнико Радичсв
II. Вуксаи Плмјim (1796)
12. Ноао [l.ii:jnii (1799)
13. Јошш Piokob(IS19*)
14. Илнја Ћоков (1X34*)
15. ЛукаТолов (1820*)
16. Мнлован Лукии (1844)
17. Мнлуи Тоиов (1824*)
1K. Јоко (1823)
19. ??? (1829*)
20. ???(I839*)

РОНДОВИЋИ (9)
1. Ди&рмш СавнИсв (1819)
2. Исак СавиИсв { 1828)
3. Тодор Camthetj(1832)
4. I Ion РадосавСавиКсн (1835)
5. Окмш-Мео СавнИсв (1837*)
6. IlaiMe Др<ион (1829)
1. Лска Драгов (1832*)
8, Милосав-Мијо Драгон (1834)
9. Miipito Драгов (1842*)
МЛНДИЋИ (9)
1-3. Симоии MiipuHKOHii: Crojaii (1809), Павић. Василкје 
4-5. Милован (1832+) и ћор!)нје C™j;ihoish (пог.1875) 
6 -7 . i luBtiuu (1844) и Јо ш т а - Јо џ о  Павпћсн (1844)
8- 9. Л;и;||) (1838) л још јсдан cmi Bacn.itijCB

ЛНЋЕЛИЋИ (ZH)
Л) Од l aирii.ih Ми.шћевн 1-8
1. Андрнја Сашш (1795*)
2. Сава Лндрнјнн (1819)
3. Милопцн-Ал Вучићсв (1829)
4. Mii.ia.uui Драпијев
5. Симеуи Мнллдниов (1833)
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6. Милош Драгојев (ISOO)
7. Вукадин Мклошев (1822*)
8. ??? (риђен ок»1825*}

Б) Од Милије-Гуша Радованова 9-12
9. Радивоје Видов (1834)
10. Петар-Перо Гаврилов (1834)
11. Мнлун Гавилов (1824)
12. Драго Гавинои (1844)

В) Од Милетс Ралованова
13. Радоје Милстин (1800*)
14. ДимшријсГико Радованов (1841)
15. Радовак Мнлетин (1810*)
16. Ратко-Рашко Милстин (1827)
17. Радојнца-Ћосо Мнлстии (1834)

Г) Од Мнхајла Радовашша
18. JIакнћ Михајлов (1803*)
19. Јаков Лакнћев (1835*)
20. Зеко Михајлов (1825*)
21. Милан-Мнлуи Михајлов (1827)

Д) Остали
22. ??? 1825* отац Ћола, Ћура и Пера
23. Отац Радула (1839), рођеи okoI 815*
24. ОтацТриикои (1849; 1825*)
25. ОтацЖнвка u Милете (1815*)
26. Днмитрнје Милиншв(1815*)
27. Милисав (1819)
28. Томаш (1844*)

Старији досељеници (58)

ШЉИВАНЧАНИ (19)
A) Ол Радовама 1-7
1. Милалин Радованов (1825)
2. Тома Радсванов( 1819)
3. Миловаи Томин (1844)
4. Вукић Мишв
5. Jlajap Caismi (1844)
6. Марко Петроиијев (1814)
7. Раде Марков (1839)

Б) Од Радаиа 8-19
8. Шоро Кекер (1829)
9. Гручша Илијнн (пог, 1874)
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6. ПРИЛОЗИ

10. Раливојс Илијин
11. Пстар Илијин (пог. 1875/6)
12. Мнлован-Мнко Васи.нсн
13. Гаврнло Мијатов (1829)
14. Млађсм Мијатов (1839)
15. Милупш Стојанои
16. Стојал Милутннон
17. Мнпош Мнлутннок
18. Марко Марков (1S01)
19. Мнјанло Маркнв

РОЋЕИИ (4)
Вук (1844), Андрија (1809), Јован (1939), М нјлт ( 1829)

ПАВЛОВИЋИ (8)
1. Ралован (1799)
2.Томо{1842)
3-4. Pajinaoje (1844) и Миханло Радојсв (1831)
5. Радисав (I822)
6. Радс (1819)
7. Андрнја (1844)
8. Мнхаило (1842)
(У борбн на Стрнчшш 1860. ГОдиие пшииуло je 6 Иапловића.) 

ДЕДЕЈИЋИ, ЗЕЈАЦИ. РАОИИЋИ ПЕЛОВНЋИ (17) 

ДЕДЕИЋИ{7)
1-3. MnjinnKOBvi: Ћоко(1 SI6), Рнсто (1819), Танс (1824)
4-7. Савикиповн: Видак (1820*) погнпуо, Шујо (1831), Трнфун (1841), 
Милаи-Бајо (1844)

ЗЕЈАЦИ (4)
I .Симо
2-3. Иеђсљко и ТодорСимовм 
4. Радулс унук Симов

РАОНИЋИ (5)
!. Радун (1834)
2.ПС1КО (1831}
3.Тома (1834)
4. Jlaio (1829)
5. Михаило (1844)

ПЕЈОВИЋМ (1)
I Новак (1834)
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БОЈОВИЋИ

КРСМАНОВИЋИ, ЛЛЦИЋИ, ЈОЦОВИЋИ, ШУЋУРОВИЋИ. БРЛЈОВИЋИ (10)

КГСМЛИОВИЋИ (3)
To m u  (1827), Спасоје ( 1830), Васиљ ( 1834)

ДАЦИЋИ (I)
Мато (1834)

ЈОЦ.ОВИЋ (1)
no погису I породниа

ШУЋУРОВИЋИ (1)
Андрија Лучин

БРАЈОВИЋИ (4)
Јо&ан (noi инуо?), Бук, Срсдо, Радовин

Н овији  досељ еници  - Ускоци (од 1842. lag u n e) (5 0 )

РобовиЕш (7) 
у Селпнн: Иван, Мигар...
РнлојсниЕш (8?)
Симеун (1799). Ђуро (1825), Јакон (1837), Павле (1N43), Савз, Добрица, Ђурииа. Окица 
Дамјанови1ш (5?)
Бјско, Псро, Ристо (1829), Драга, Милугнн 
Калмачнис (3)
Божо, Мшар м Обрад 
KpcjoBiihki (l)
Стојан 
Mn.ii.iiliii (3)
Мнтар (IKl)1?) ca еиновима Божом {1И43) и Вулом
BvkdrmIiu (2)
ni Међужваља no попмсу (2)
L i liniji1 в uh и (4)
J-3, Блашјеви: Радоје (lftlO), Јован-Ново (1815), Спасојс (1825)
4. Miuiotaa Радојев (1837)
Марковнћи(9)
Muha, Mapraiii, Ћока (f 818), Радуле Ђокин (1841), Марко Псров, Псро Марков, Мариико 
Перои, Милиико Перов, ЂорЈшје Lliheiianoe 
Чабаркаие (4)
Пстар, Милиш и Лазар. каспије вукоје 
Ж[|жићн(2)
I Iciiiko (1932). Iliheiiau (1843)
АврамовиКи(1|
МиЈтн-Џмко(1821)
Крсмаионићн (1), ОсГојиПи, ЛскОниПи...
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6. ПРИЛОЗИ

В. ИСТОРИЈСКИ ФРАГМЕНТИ

BI. Попис капетаније Шаранске 1879. године (no селима)

ciIC
f-

Мумкн ч
n

5 i

П
&
н

Жснскн l i
t i

; *
Фамнлијах u S

5 zV

СслоЗманапа
122 (I23)v = 77IJ777)IU

] Шћспан БоЈовнћ 90 5 Цвнјстз Сиа\а 1 -15
2 Новииа -II- 34 6 Јслица -II- 8
3 Bvkuob -11- 10 7 Савла -II- 6
4 Вучнћ -II- 4 3 Hta* -11- Vi у Ћспана 8
1 Мнлнћ EtojoBiih fto 4 Ми луша Мклнћ<жа 70
2 Мнловдн -II- 21 S Љубица -II- 30
3 Вндо -11- 19 6 Иовка -II- 7

7 Томна -II- 4
g Круна -11- % у Md.inha 8

1 Шоро Бојпвнћ 52 4 Мнлнца Шарова 43
2 llmja -11- 20 S -II- 16
3 Пспр-П- 8 6 Ћана -II- 11 V Шора 6
1 Јаков Бојовић 47
2 Mtuilji -II- 20
3 Милосав -11- 1S 6 /bvDHiia JaicoioBa 30
4 Васнлнјз -II- 9 7 A lifta-11- 10
5 Снмсун -11- 5 8 Јаннца -II- 7 у Јакова i
1 Ксгкхоко Бојознћ 40 4 ПепкаСтрина 66
2 Рјливојс -II- 16 5 Јована -II- 12
3 Лазар -II- 3 6 Ллбнна II- 35

7 Јсвана-П- 12
S 1'оспаи -11- * у Иеђе.1ка i

1 Бојо Бојовнћ 37 6 Ружа Бојова 36
2 Јован -11- 11 7 Златана -II- 30
3 Мато -11- & * Милсва -11- 12
4 Мклнко -II- 7 9 Byv<H4M -11- 11

5 Миливсјс -II- 1 10 Лабуда -II- 8
11 Ракита-11- 5 у Боја 11

1 Мидо EojoBiih 3R 5 Стануша Милова 35
2 Мнрко -II- 16 6 Јована -II' 15
3 Мклан -II- L0 7 Нила -11- 13
4 Vpoui -11- 4 8 Нслка -JI- 7 у Мида 8

1 Шаљо liojoBnh 48
2 Ciantmia -II- 9 3 Марнца Шаљова 40 у UK&a 3
) Днмшрнје EojoBiih 44
2 IItpKO -II- 16
3 llCfiKIUiL -II- 13 6 Симуна ДншпрнЈева 38
4 Cptjo-li 6 7 Граннца -II 10 i
S ri стзр -11- 2 S Петруша -II- 5 у Дншпрше s 1

lifruiiutiija) 131 (132)" 1чсјмдн)839(845)“ |

* НГППОМјС rfšnp фљшЛКЈ!
'' Нснрошш испчж  j i  *6нр чсљалл 
11 Кспрлвха
' I k i i ju a n  н ш ш  jt  Л *р  i c u v
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БОЈОВИЋИ

£ Мушхн ц

п

D
a 3

U T 
бР

' 
|

Женски l i
н

* ?х a
S : »

Фамнлнјах *f a 

Г ј1
Cfio Брајкошча

100 = 650
1 Omtojc Јушковић S5
2 Вуле -II- 22
i Otnâ  II- 14 4 Жнкана Станојива Ml у C пшоја 4
1 Перо Јушковић 3G
2 Вклојс -II- 7
3 Јован -II 2 4 Савка Перова 2НуI[epa 4
1 Рахо Фургул* 90 2 MapHji Ракова 59 у Рака 2
1 Лукз Чичић 60 3 Аннца Лукина 60
2 Ђуро -11- 40 4 Јоваиа -11- 30

5 Вукосзва -II- 16
6 Пава-11- %
7 Стана II 5
8 Јека -U- 3 у Луке 8

[ Мклмвојс Митров 25 4 Јовдоа Мнлнвојева 28
2 Габро-П- 20 S Станоика П- 7
i Мичан •[[- 1 6 Аиђа -11- 5 (у Мнлнвоја) 1 (6 )J
1 Нншла Мнгров 24
2 HoBKiia -II- 5 у Иикалс 2
1 Вук Чнчнћ 32 4 Ружа Вукпва 20
2 Piuiko -II- 1 5 Ружа -II- 16
3 И*о -II- 4 6 Стана-11- 10 у Вука 6

L Ћуро Радојеанћ 55
2 Петар -11- 22
3 Марко -II- 20
4 Маринко -II- 13 6 Анђа Снала 23
5 Раде-11- 9 7 ЈсЛ1 -II- 7 уЂура 7
1 Ралупе Раднвојепић 7 3 Милсиа Манка 45
2 Радосае-Н- S 4 МнрјанаИ- 15

5 Стакица -II- 13 уРалула 5
1 Алегса Лнђелнћ 34 5 Сниунз Маика 55
2 Миин -II- 13 6 Доста -II- 30
3 Жнвко -II- 8 7 Круна-П- 15
4 MapniiKO -11- 5 S Нсда -[[- 13

9 Вила -11- 10 Aintce 9
1 Мнловам Бојовнћ 40
2 Мојо -II- 14 6 Анђуша Манка 70
3 Лука-11- 12 7 Марнца -II- 40
4 Дји го  -11- 10 3 Милосава -]|* 5
5 Петар -11- 6 9 Нсла -11- i у Mii.iomh.1 9

(ф&МНМјa) 110(111) 1 = se tajji 706(7121*

'  I t ^ O U U  » u I ir h c i u

'  IknpdU  ntcifi нцс )vho Лрј ч ш ш  нш ђм м ш  
11 Iko p u u  - н л » н  te «шр |ш ш |1  
д llvcipjn iKimtt уе збирчсилн
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6. ПРИЛОЗИ

dIO
н Мушнн

gi 
i  sО a
П

i i  r ч
H T.

 б
р.

Жснскн ч% £ ц z
з i

li Фамнлијах
« 1у

Ге.1о Крајкпвма
110(11 ir = 706 (7]2>fr

1 Miiko Бојоаић 68 4 Стака Мнкова SS
2 Божо -II- 25 5 Mh.i на -II- 30
3 Радосаа -II- 20 b Ружица -II- 18 у Мнћа 6

1 Радован Бојовић 36 3 Сава Радованраа 34
2 Алскса -II- I 4 Ружа -]|- 10

5 Сташша-П- 7 у Гадовала 5
1 Ћолс Anl)č.nih 30
2 Ћуро -11- 30 4 Мнка Ћо ieea 27
Ј Псро 28 5 Јована -II- 2 у Ђолз 5
1 Ралован Ћурчкја 29 3 Biraa Радоваиова 20

2 Стојан -li- 16 4 Марица-П- 55 у Pa -Kdiia 4
1 Вукоје Чабаркага 55
2 Перко -II- 25 5 Марнја Вукојева 55
3 Илн|а -II- 10 6 Мнлуша -II- 14
4 Радуш -II- 5 7 Стануша II II у Byxoia 7
1 MHnvii ћироаић 35 2 Јепица Милунова 30 у Милуна 2

1 Мнпован Макдић 34
2 Мн|ат -II- 10
з Нлија -II- 5
i Мнле-П- 4 5 Mapuua Миштанова 30 у Мнлована 5
i Стојан Маиднћ 50 3 Mapa Стојанова 60
2 Ралован -II- 26 4 Capa -II- 24

5 Стажа -II- 17
6 Милушг -11- 12
7 Мииљка -II- 2 у Стојана 7

1 Јивниа Маилнћ 35 2 Стамснка Јовичина 20

3 Петруша -II- 5
4 Сттица -II- 3 у Jo B tiu c 4

1 Нивнца Мандић 35 3 Милица Ноанчнна 30
2 Милнеан -II- 1 4 BaciuiHja -II- 5 у Новмцс 4
1 Jlaiap Мзидмћ 41 4 Јслена Лазарсва 35
2 Неђс.Бхи -II- 13 5 Савица -II- 14
з Лука -II- 8 6 Јелица -II- 12

7 Божа -El- 10

S Марија II 2 у Лазара S
i РИСТО ДМ101 ̂ roBilh 50 s Снмуна P iicTuaa 40
2 Илнја -II- 13 6 Савка -II- 35
} rifpo-ll- 36 7 Мнља -II- 9
4 Мирко - li 9 8 Мнољка -II- 5 у Ркста S

(фамилнја) 122(123)' (чсдадн) 771 (777)"

S H c i l |4 U 3  1КТАЧ1Н jc  1 б и р  ф4ЧЈ1ЛМЦ 

*Ис11|ШШ- НСПЧ1Н jc l6«p '»tULlM 
И сирааш Hciatan je  j6tip фаии.аијл 

1 llitpUH итчи Ј̂биркади
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БОЈОВИЋИ

d<о
Н

Мушки
3i 
; g, 
i i

? •= 

1 i
£
h

Женски
,3
I i
ч

1 i
н

Фамнлијах
3

н  u š т

Село Pvnaima

9= 53
1 Сава Кнсжевнћ 33 3 Анђа Савииа 30
2 Нснад -II- 5 4 Mapa -II- 9

s Станка-U- 7
6 Сташсја -II- 1 у Саве 6

1 TpfiiiKD Кнежевић 25 5 Станииа Трнмкова 24
2 Томо -II- 23 6 Милосава -II- 15
3 Марко -II- 6 7 Стакшш -|[- 12

4 Глигорнјс -11- i 8 Мнлнца -II- 8

9 Љубнца -II- 1 у Трнпка 9
1 Коста Клсжевнћ 2 0 3 Перупика Маика 40
2 Ралулс -Н- 8 4 Ђур1)а-И- 22

5 Станија -II- 17
6 Јефнмија -II- 13
7 Стоја -II- 10

8 Јана -II- 4 у Косте 8

1 Мнросав Кнежевнћ 35
2 MitpKO -]]- 13
3 Милоен -][- 10 6 JahiHua Свекрва 70
4 Секулс -II- S 7 Ружнца -|[- 15
5 Нсђелко -II- 3 * Стаика -II- 6 у Мнлосава š
1 Стоја Кнсжевнћ 26
2 Ралосав -[]- 8

3 Мшшсзв -II- 5 у Стоја 3
1 Пујо Кнсжевић 55 4 Ружнца Пујова 52
2 Jlaiap Кнежевић 19 5 Спассннја -II- 13
3 Miuiocae -II- 16 6 Сганка -II- 14

7 Марнја -II- UD
S Петруша -II- Vi уПуја 8

1 Мнлан КнсжевнИ 38
2 Алскса -II- 15
3 Mkiocsk-II- 12 6 Милуша Манка 60
4 MlLlllHKO -11- 10 7 Марија -II- 35
5 Разиица -11- 6 8 Марта-И- 5 у Miiiiiiia S
1 Сава Шарац 30 3 Mninua Савина 24
2 Миловјн-11- 4 4 Милосава -II- 1 у Сава 4
1 Шуле JlanheR 70 2 Сара Шулева 60

3 Жнвзиа-П- 14

ф(алилија) 17 чеЈлдли) 107
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6. ПРИЛОЗИ

d>£>
H

Мушкн
ч z 
-i

f !

rt . ? 2 = = 
s !м

"D
н

Женскн
ц

? Ri =4
-  3
i i

Фаинлија* a 3U jU =1 U S1

Село ШлрЦанско

li№Г~ 471

] Јапхо Бојов 44
2 Илија -II- 46
3 Стгаан -II- 37
4 Обреи -11- 21
5 Тпмо -11- 17 15 Јована Јанкова 40
* ЈаковИ- 17 16 Станнја -II- 50
7 Ђуро -II- 12 17 Стлионка -II- 30
К. Вукисав -II- 16 13 Марлја -II- 2 0
9 Милосав -11- 12 19 Млрија -II- 15
10 Милан -II- 8 20 Biiiiiii.a -II- 5
II Иван -][- 2 21 Вндна -II- 5
12 Крсш-11- 12 22 Внда -II-
13 Рнсто -II- 9 23 Вукосава -II- 14
14 ]р(ВД -II- 7 24 Вндосава -II- 5 уЈаика 24
1 HriRiiija KojobhIi 40 6 ЛЕ|ђсл Hi-ia Маика 46
2 Илмја-1Г- 16 7 Мнлка-]|- 18
3 Саво Новичмн 14 S Жнвана-М- 2 0
4 Радс -II- 12 9 Ружа -II- 9
5 Милован -11- 5 10 Јокша -II- 7 у Нокице 10
[ Ннј<ол£ БојовиИ 46 7 MiuiHiia Никопнна 44
2 Сннеун -11- 50 8 Савета -II- 20
3 Лрашћ -II- 21 9 Дмнтра -II- IS
4 Савић -11- 17 10 Јована -II- 17
5 Мнрко -II- 13 II Cioia -II- 10
6 Добро -II- 19 12 Загорха -II- 8

13 Bnua -II- 4 у Hhkojic 13
] АнтоФустић 30 3 Стака Антова 34
2 Васнлнја -II- 5 4 Дуња -II- '/i у Анта 4
] Лука Крнваћевнћ 35
2 Рлнч -II- 10
3 Cnacoja-ll- 8 6 Вслнка JlvKiiHa 30
4 liophiija -II- 4 7 Луцлја -II- 13
5 11втар 41- Vi a Станица-И- 4 у Луке 8
] Мнле Крнваћевнћ 40 3 Јелнца Ми <сва 30
2 Радулс -II- 13 4 Jana-11- 16 у Muri« 4

(Мамнлни) 79 чс{л>адн) 53-4
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БОЈОВИЋИ

iito
i-

Мушкн t i

ii,

i - 

i i

č.IO Жснскн *1.2,8.

n

1 4

li Фаиилнјак a iа 3 s-

Ceni III.biBlHCKO
63- 405

S Јафа Вукова 3
9 Доста -11- i у Вука 9

1 ,‘laiap Криваћсвић 30
2 Muxaiuio -II- 3
3 Бошко -II- 5
4 Mujarr -li 2 5 LUujcra Лазарева 5 у Лазара S
1 li el)e:h.kv KpiieahcBiih 25
2 Новнца -II- 20
3 Шћепан-Н- 16 5 Борнка Манка 60
4 Раде-Н- 1 6 Јсша -II- 2 0 у Нсђељка 6
1 Димшријс n<Hiobiih 30 4 Дмигра Маика 60
2 Јован -11- 20 5 Борнка -II- 25
3 Новица -11- 6 6 М илица -11- 1 у Днмнгрид 6
1 Пои Перо Поповић 32 3 Јслниа Маика 50
2 Павле -il- 27 4 М ii. шца -il- 24

5 Даринка -II- 12

6 Стана -II- 9
7 Анђа -II- 5
8 Савста-Л- 4 V Попа s.

1 Божо Криићевић 34
2 Мнлинко -II- 12

3 Сава -II- 10 5 Мнлосава Божова 30
4 Ћурко -11- 5 6 Ружица -II- 7 у Божа 6
1 Бојо 1 lonosiih 50
2 Арссније -IJ* 18
3 Милоеав II- 10 5 Стана Бојом 45
4 Таласкја -II* 6 6 Внла -11- 13 у Боја 6

1 Сава Ђикоа 30
2 Радоица -II- 25 4 Дикгра Cccipa 50
3 Сннеуи -]l- 10 5 Стоја -II- 20 у Сава 5
1 Раднвоје Поповнћ 40 4 Пава РадиЕОЈева 35
2 Крсто -II- 10 5 Стшца -II- 8

3 Адгкса -II- 3 6 Анђа 1 у Раливоја 6

1 Ј1ук.1 Eojoanh 2S 5 Савка Мани 50
2 Мипош -II- 11 6 Тош -II- 50
3 Милета-И- 7 7 Станниа II 30
4 Радивоје -II- l'A 8 Станка -11- 17

9 Милоеава -II- 22 уДукс 9

I
1

i
фамнлија) 73 = (чедалн) 471 |
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6. ПРИЛОЗИ

В2. Списак ученика школе Шаранске за 1901/2 школску годину

], Владпмир Остоић II 38 3 4 3 4 .
2 . Дико Бајчета II 12 5 5 5 5
3. Данило Остоић II 34 3 3 2 3
4. Ћуро EojoBiih II 25 5 5 5 5
5. ЋорђиЈе НрсмановнИ II 27 5 5 5 5
6 . Илнја Ковачсеић II 10 4 5 4 5
7. Јоснф Криваћевић II 14 5 5 4 5
8 . Јозан Раомнћ II 17 5 5 4 5
9. Jaroui Роћен II 34 4 4 4 5
1 0. Лука Радовановић II 15 3 3 5 3
1 1 . Мило&ан Анђелић II 23 5 5 5 5
1 2. Mupm П. Бојовић II 2 0 5 5 5 5
13. Маринко Бојовић II 18 5 5 5 5
14, Марко М. БоЈовић II 26 4 3 4 4
15. Мићо Бојовић II 16 4 4 4 4
16. Милиико Бојовнћ II 29 3 3 4 4
17. Мојсије Бојовић lf 32 5 5 5 5
18 Милан Бојовић l[ 18 5 5 5 5
19. Миливоје Бсћковнћ II 18 3 3 2 4
2 0 . Митар Дадеић II 12 5 5 5 5
2 1 , Милосав Крнвадевић II 24 5 5 5 5
2 2 . Милста Павловић II 12 4 4 4 5
23. Мнлисав Поповнћ II 16 4 4 4 4
24. Михаило Раонић II 12 5 5 5 5
25. Мнлосав Раоиић II 2 0 4 4 4 i
26. Млађсн Стрелица II 14 5 5 5 5
27. Неђел>ко Јегдић II 19 4 4 3 4
28. Нсђељко Раоннћ II 25 4 5 4 5
29. Новица Радовановић II 18 4 5 3 4
30. Павле М. Шл.ивамчан 11 6 3 3 2 3
31. Радосав Б е ћ к о в н ћ II 58 S 5 5 5
32. Раде Жугић II 12 4 4 3 4
33. Радоиан Мананћ II 14 3 3 3 4
34. Радован Поповић н 8 4 4 4 5
35. Радосав Шљиванчан II 10 5 5 5 5
36. Сскуле Б о јо в н М II 12 5 5 4 5
37. Станко Бојовић II 10 5 5 4 5
38. Сскуле Звиздојевић II 8 5 5 5 5
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6. ПРИЛОЗИ

В4. Шаранци у документима

Допис Ш аранаца Милошу Обреновићу (рукопис)
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ЗО.јуп 1837. lagune
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Допис Ш аранаца Милошу Обреновићу (куцани текст)

Васиљ Караџић, Гаврнло Шибалија, Малета Бојовнћ и Парох 

дробњачкн Вид Шаранац - Ммлошу Теодоровнћу Обреновићу

30. јун 1837.

Високо то всемнлоственшн Госнодару

Молимо те Господару чбожнс стране да нам опростиш што ти досаћуемо нсмон 
нам замерити ча какеу илу или неверу бог сдан a вера тврда да код иас инкакве нсвсрс 
нема ко се кретом крсти дае од днс таре ндаила твојон Свстлости u милости кои се 
мучиш у бога и у два цара ia род христнЈанскн поздравља тс воивода ваенљ Карачић и 
Гаврило Шибалнја u Marieia GojoBiih и поп внд из Хсрцсговинс у дробњаку и сви остали 
кметови попови поганиии што веру с нама тврду фатају да инкако издаги се нсћемо ни 
едан другог у  туркс дати и молимо тс исчои нае иборанитп тако ги бог дао они свет 
као старнм царсвма и тако ти дсцс живн били много лста и јодшш што сн iihto да ние 
бкјО UcMiiui aia na |-раову да може доћн сав свст Kaio биги hee и друго aro си рад чути 
за али иашу и осталс туркс м колашннцс до Сенице сви су барабар улен на бога н на 
султан Махмуда н na тебс аданла »a тс и на осталу скротшшу н што те молммо з божне 
сгране мори бнти дасмо тс ii ичгубили у бога н у два napa и у тебе тужећи сс нам за 
зулум a ннсмо кадрм dimu помоћп a оно барем »клелн смо иогииутн ако шнкако нема ia 
сиромахс iipoM»сјппсљ ti сагим остаемо ваши горепмснованп нокорни ек>тлешећн

МцајуннјаЗО *
лета 1837 маго +
У Дробњацима +

Внд Illapanai] 
парох дробњачки

Ha иолсђнки писмч cOiofU; У Kpaiytot\y 2. ti0iycilhi /83?. Свиешломе кккиу Милошу ТеодоровичуОбренновичу 
дбти се уругх, у  Kpaioeвац е. lV-J&S?
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Кмет Шарански Ђуру Поповићу

Кмет општине Шаранци - Ђуру Половићу

11. март 1902.

I лавном Школском Надзорннку
Господнну Ђуру Поновнћу
у мјесто;

1. Што су досгавнлн Главапн Haiucr Плсмена да je прошлс 1901. 1шнне горњи 
дијо племена нашег платијо трошкова више него ми школских оин гшјесу платили внше 
прошле i одинс нсго ми

2. Још нам иијесу дал и рачун од прошлс школарнне да внднмо колико je u i кол a 
патрошила н je ли расходоват цнјсии приход 1901. године

3. Нама се крива платити за ову годину внше него onu пошто нијесу нп они 
прошлу годнну платили више no мн нити су раднли више но мн.

4. Тражимо да иам се означи мјесто шЕоле у Кршу ка што се н порадило
5. Ову годину нма мало ђеце петоро у школу у Кршу
6. Имају четири гласа из доње 3 опцгтине да буде шкала у Горње Шаранце нстије 

су ђеца у школи na стога јим нијесу прирсз ударилн шта су 1ласалп у ајтар глазарима да 
буде школа на Брајковачу

7. Молимо Главно Школско НнЈоршшпво да изволите наредити да сс задржи 
наплата приреза док нзнде комисија те се ријсши између општина

Цетињ 11/3 1902. године У надању
кмет Раднвојс Бојовнћ 
Мнлан Шабанов Бећковнћ 
Испрсд оиштине Шаранин

Дрхаени архив Црче fopt. Гиавнв школско Hegiopnuitiiueo. фшц. 45, 233.
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Мирко Остојић Сава Каљевић Министру унутрашњих дјела

Мнрко Остојић, Сава Каљевнћ - Мшшстру Унутр. Дјела

12. јануар 1909

Министру Уиутр. Дјсла

Бнрачн нз веПс! лијола опшгина дали су глас за Бука Bojnanha да будс кандидат 
за народног посланмка. Овдашњи капскн но донушп, не знамо на основу чсга. Сад 
сво Г. Минисгрс aко нан нс може oii iii Бојовнћ онда да нам се даднс времена no вољи 
[ о с г т о д а р е а о Ј  и no нароикој a ис no наговору овдашњс нластн a кн наредбе niije смо 
лобнлн на вријсмс но пам јс дата нскијсм 7/1 a искијем 2! I a нскијсм и npnjc -

Оншт. Кметови 
Мнрко Остонћ 
Сава Каљсвнћ

Број 235
Обласној управи Пикшнћ Хитно

OmimiiicKt! кмстови Мирко Остоић и Сава Кал̂ вић тслеграфски се жале 
овомс мнннстарству да нма довољан број гласача да можс бнтн каидидат ja народног 
прсланика у Kan. језерски-шаранској. na да то спречавају мјссмс власти. Уељед чега hc 
уирава nacrojai н да се аластл о ионском ис di ријсше.

Цстињс Министар
12/ I 1909. г. В. Лакић Војводпћ

Држами лјгхие Црне Горе. Mumiauaptmeo уиушрашњахдјсла, УЛрааио одјељенгс, 1909. 83, 151
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Молба Станојке Стеванове Бојовић

Станојка Стеванова Бојовић - Мшшстарству ун>[раши\ дјела

14. јун 1909.

Књажсвско Цриогорском Славном
Министарству Уиутрашњих Дјела
Цстињс

Удовицасам гок. Стевана Bojoisnha Hi Шарапца a дошла сам има пећ 12 лаиа, те 
сам молила Његоао Kpfub. Височанство Милостивог Госпо:;ара, да ми пусти из гамницс 
два сина, да нду кући, да им мала ДЈСца нс помру ол глади, али пошто нијееам могла 
добнтн MHJiocT, те сам сад остала без киђс ничега на сред сокака; Трошка немам да сс 
вратим к мојој кући него морам orvije ла пропаием од глалн.

Зато се усуђујем замолши то Славно Мннистаригво дa би сс извољсло обра- 
тити ка мене јадну и дати ми какае помоћн да бих ошшла кући да не страдам no 
туђнја сокака,

Остајем у шдн да he ее то Славно Мииистарство смилдвати на мене јадну снроту.

Цетиње 14. VI 1909. год. Покориа,
Станојка Стеванова БојовиПа 
из Шараиаца

Р. бр, 4270 15. јуна 1909. г .

Дасе иолнт̂ љки шда на име номоћи шеет круна га рачун 29 парт. свогод. буџета 

Цетиње 15/6 1909. г, Министар с.р.

Горњу суму од круна шест непраиио данас пркмнх из благајне Мин. Ун. Дјсла

Цсгињс Станојка Ст bojoBnh
I5/V1 - 1909. потписаоje

Мидивоје Новичић

Дрмаени архив IlpHč fopc. MtiHUCđMptuiSf' учуЉришгких gjerta, Управнп agjeitetbe. .''Х'Ч 89, 2634
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Г. НАЗИВ РОДБИНСКИХ ОДНОСА

У првој половини XVIII вијека требало je да ступе у брак у Будиму (Бу- 
димпешта) један младожења Србин и удавача истог презимена. За засни- 
вање тог брака било je потребно одобрење Српске православне цркве, na je, 
поводом захтјева младенаца владика будимске епархије Српске православ- 
не цркве (у циљу спречавања дегенерације потомства) тражио од младенаца 
да докажу да ниједан од доље наведених њихових предака није био њихов 
зајенички 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 сродници су могли ступити у брак ако им ни сродник
IX кољена није заједнички.

Данашњи прописи о томе су много либералнији и дозвољавају ступање 
у брак „треће брату - братучеда“, односно „трећих рођака“, a уз посебно одо- 
брење могу ступити у брак и „другобратучеди“, односно „други рођаци“.

Оваква либерализација брака у односу на сроднике, мада je у току ca 
савременим трендовима, не само да није добра, већ je и веома ризична. У 
условима када je несумњиво доказана повећана, забрињавајућа учесталост 
појединих обољења у браковима блиских сродника, то je огроман ризик 
који се при ступању у брак не смије дозволити.
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БОЈОВИЋИ

РЕЦЕНЗИЈЕ

I ВРИЈЕДНОСТ ОТПОРНА HA ЗАБОРАВ

Пјесник je у свом пјесничком заносу запјевао:
„Гдје ja сшадох ти продужи
Још смо дужни ти одужи“

A k o  се игдје могу примијенити ови Змајеви стихови, т о  се овдје могу 
примијенити. Стриц je започео, a синовац довршио и обликовао књигу 
„Бојовићи Шаранци“. To je заиста и моралан и истински истраживачки чин. 
Пред нама je, значи, књига коју су написали стриц и синовац, односоно Дра- 
гутин С. Бојовић и проф. др Божидар Бојовић.

У Црној Гори постоје бројне кљиге у којима се презентирају родослови 
појединих братстава. Наравно, све су оне мање - више успјешне, аипо мето- 
ду обрађивања и истраживања веома различите. Књига поменутих аутора 
je no много чему особена у односу на друге књиге сличне врсте. Без претје- 
ривања се може рећи да joj je мјесто међу највре - днијим. Овакав вредносни 
суд се базира на следеећим чињеницама.

Метод истраживања je више него коректан. Ријеч je о методу који je no 
свом карактеру научан. се „претресају“ чињенице садржане у бројној лите- 
ратури из ове области. Тај„претрес“ je, у ствари, одабир онога што je објек- 
тивни налаз, објективна чињеница, која може употпунити екаспликацију 
задатог предмета истраживања. Овдје je успјешно примијењен и емпириј- 
ски метод истраживања, Чињеничка грађа je сакупљена на самом извору. 
Коришћен je, значи, својеврсни метод анкетирања. Анкетом су обухваћени 
управо они који су једино могли пружити објективне и употребљиве подат- 
ке. Такав метод je омогућио ауторима да прикупе квалитетну чињеничку 
грађу, која je основни предуслов дубље научно - стручне анализе.

Метод експликације и презентације садржаја књиге je таква да му може 
позавидјети сваки савјесни научни истраживач. Овдје je, наиме, досљед- 
но испоштован дедуктивни метод. Полази се од општег, преко посебног. 
до појединачног. Под оптптим се подразумијева племе Шаранци, братство 
Бојовићи, a под појединачним, братственици братства Бојовића. Овакав 
приступ je првенствено омогућио беспрекорну систематичност у презен- 
тацији цјелокупног садржаја. Осим тога, овакав метод je омогућио да се јас- 
није сагледа социо - сроднички статус братства Бојовића у оквиру племена 
Шаранци и то кроз историјске мијене, кроз историјско трајање.

У књизи посебно фасцинира анализа сеоба и то, од сеобе родоначел- 
ника племена Шаранаца Мијајла Властелиновића - Шарца, na све до данаш
- њих дана. Веома пластично су описане четири историјске сеобе. Ријеч je о 
сеоби из Плане, која се налази између Билеће и Гацка, под планину Његош, 
затим испод планине Његош у Мартиниће, na затим из Мартинића у Кола- 
шин, и најзад, досевање у садашњу постојбину, садашње трајно боравиште.
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Еспликација сеоба je увјерљива и упечатљива. Овдје се као на длану види 
да су Срби били осуђени на сталне сеобе, стално сељење, na и на гоготе. 
Такође, се јасно види невјероватна упорност Срба да очувају и народносни 
идентитет, своје национално и морално достојанство.

Садашње сеобе (миграције) су детаљно приказане кроз биографије 
свих братственика. Из биографије се јасно види да су Бојовићи расути сву- 
да no свијету. Канали њихове покретљивости су различити. Школовање je 
веома учестан канал покретљивости. Увјерљив доказ je постојање бројних 
врсних интелектуалаца у братству Бојовићи. Биографски подаци братстве- 
ника, такође, зорно илуструју жилавост и виталност Бојовића ма гдје се они 
налазили. Многи су се показали као истински креативци у разним области- 
ма људског стваралаштва. Према налазима ове књиге, Бојовићи су у свим 
временским дешавањима оставили снажни печат. У ратним догађајима су 
се исказали као врсни ратници и јунаци, a у мирнијим и сатбилнијим вре- 
менима као вриједни и доследни и достојанствени житељи свога братства и 
племена.

Посебна вриједност књиге се испољава у чињеници што je интердис- 
циплинарног карактера. Предмет истраживања je, наиме, анализиран ca 
становишта више научних дисциплина. Овдје je, прије свега, дошла до из- 
ражаја етнолотпка димензија анализе. Садржај je третиран и ca антропо- 
географског, историографског, демографског, економског и социолошког 
становишта. Из овог произилази да je предмет истраживања свестрано об- 
рађен. To je, у ствари, гаранција да се до|е до валидних закључака, до валид- 
них истраживачких налаза.

Ca сигурношћу се може тврдити да ће стручњаци (истраживачи) разли- 
читих профила стручности у овој књизи наћи дагоцјене податке, драгоцјене 
научне чињенице за своја теоријска уопштавања, за своје научне експлика- 
ције. Књига je, у ствари, прави рудник за све оне који желе да своје разма- 
трање заснују на научним (стварносним) основама. Без оваквих и сличних 
књига, не може се ваљано писати историја људског друштва.

Стил у књизи je питак и пријемчив. Књига je написана једноставним и 
сочним српским језиком. Ово je еклатантни доказ да се може једноставно 
писати и говорити и о темама које захтијевају и висок ниво научно - стручне 
обраде. Посебно ће читаоца одушевити смисао аутора да се лијепо опише 
(исприча) неки догађај или анагдота.

Све презентиране вриједности, ову књигу истински препоручују за 
објављивање. Сигурни смо даће задовољити апетите стручне читалачке јав- 
ности, као и апетите осталих читалачких сладокусаца. Такође смо увјерени 
да ће сваки Шаранац, свакж Бојовић, радо видјети ову књигу у својој би- 
блиотеци, у својој витрини. Књига ће, засигурно, бити вјерни чувар њихове 
традиције, њихове духовности, њиховог генетског стабла.

Подгорица, Проф. др Ново Вујошевић
15. 05. 2007.
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II ПОШТЕНА, ВРИЈЕДНА И ЗАНИМЉИВА КЊИГА

Задњих година, у времену општег отуђења, изненађујуће je порастао 
број објављених пордичних, бартственичких и племенских родослова. У 
времену када je много више оних који пишу књиге него оних који их читају, 
интересовање за родословне књиге je изненађујуће велико, тако да оне би- 
вају књиге ca највећим тиражом.

To увећано интересовање за садржаје родослова, како својих, тако и 
туђих, вјероватно je израз тражења идентитета и коријена поријекла, како 
личног, тако и породичног, што се као разговорна тема намеће у свакоднев- 
ној људској комуникацији, у разним амбијентима и приликама, поготову у 
Црној Гори.

Родослов, превасходно као породична књига, у свом бићу je, условно 
казано, одређена микро - историја и мокрогеографија, који, ако je коректно 
урађен, носи собом значајну корист писцима синтезе историје одређеног 
простора и народа.

Имозантном броју родослова који су се задњих година појавили у Цр- 
ној Гори, прикључује се и књига Бојовићи - Шаранци, коју je започео Дра- 
гутин С. Бојовић, a наставио, завршио и приредио за штампу, Божидар М. 
Бојовић.

Очито je да аутори овог Родослова нијесу ни писали књигу којом би са- 
свим и дефинитивно ријешили сва питања и дилеме око постанка и развоја 
племена Шаранци и братства Бојовићи, но су се између двије верзије, или 
варијанте, опредијелили за ону којаје историјски стабилнија, документима 
оснаженија, a коју су и они подупрли индивидуалним истраживањима на 
терену и архивски доступној историјској грађи.

Читањем овог Родослова, лако се констатује како су његови аутори 
били објективни и рационални читаоци и тумачи наслијеђених дилема, пи- 
саних и усмених докумената (предања), као и сопственог (братственичког) 
и памћења других.

Овим Родословом, Драгутин С. Бојовић и Божидар М. Бојовић пишу 
микроисторију братства која се утапа у историју племена Шаранци, a она у 
историју народа и државе, притом, не реметећи знане историјске токове и 
не узимајући другима оно што није њихово.

За боље разумијевање ове књиге, чини ми се да ваља напоменути како 
њени аутори и своје братство и цијело племе Шаранци, третирају и посма- 
трају у оквиру корпуса Српског народа, a њену историчност више засни- 
вају на сваком доступној документарној грађи, него на миту и преношењу 
памћења ca кољена на кољено, чему априори, у нашим балканским услови- 
ма, не треба увијек укидати било какву вјеродостојност.
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Посебну занимљивост ове књиге представља чињеница да се њени 
аутори не баве толико важним међудржавним договорима великих сила, 
војничким и политичким догађајима - прекретницама, колико се баве кон- 
кретним последицама тих догађаја на простору гдје je живио народ о којем 
пишу. Аутори у овој књизи пишу првенствено о себи, односно о свом брат- 
ству. Пишу да се не би заборавило оно што их се тицало и о догађајима чији 
су учесници били. Пишу о оном што ће и други потврдити да je истина. 
Аутори знају да пишући о себи, пишу и о другима, тако да се овдје не може 
примијетити издизање себе на рачун и умањивање других, што на свој на- 
чин истиче етичност и поштење ове књиге. У овом Родослову. аутори нијесу 
открили много тога што се на овај, или онај начин није већ знало, али су 
сачували од намјерног или ненамјерног заборава доста живог и животног 
материјала којег би било штета препустити ријеци заборава.

Знано je да родослови, превасходно као породичне књиге, већ имају 
своју подразумијевајућу концепцију и методологију израде, при чему се 
мање или више користе методе озбиљног научног рада, што у сваком поје- 
диначном случају зависи од знања и умјећа самог аутора. Када je у питањ 
Родослов Бојовићи - Шаранци, лако je примијетити да су га урадили ис- 
кусни научни радници јер je доступни и расположиви садржајни материјал 
унутар књиге организован тако да сваким својим елементом служи оства- 
ривању циља и намјене књиге, њеном лакшем читању и разумијевању.

Видљив je поштен и објективан приступ расположивом текстуалном 
материјалу историјских докумената и њихово објективно поновно читање 
и тумачење без злоупотребе слободе и права нове политикантске интер- 
претације нечега што je било онако како je било у одређеним историјским 
околностима.

Мада су родослови књиге колективног и индивидуалног памћења, ни у 
једном случају не може се занемарити ни ауторски сатв њихових приређи- 
вача. У овом случају, аутори су се првенствено држали критерија објек- 
тивности и истинитости, не скривајући оно што су о њиним прецима го- 
ворили други, ни оно што су њихови преци говорили другима, стално се 
држећи чињенице да мањи поток у већи увире. Но у овом случају, аутори су 
се бавили обрнутим t o k o m  догађаја, na су се окренули истраживању токо- 
ва одвајања мањег од већег, од носно истраживању историјског издвајања 
братства Бојовића из племена Шаранци.

У полазним основама, аутори су прихватили и још једном афирмисали 
неспорна историјска сазнања о настанку и миграцијама племена Шаранци, 
од настанка на Плани у Херцеговини, преко Мартинића и Горњег Колашина, 
до садашњег простора на лијевој обали ријеке Таре који и данас насељавају 
и који се у географском и топонимском смислу no њима зове.

Настајање самог братства Бојовића,у историјском смислу, je новијег да- 
тума, те аутори овог Родослова, у смислу приказивања његове еволуције, 
нијесу имали много дилеме и непознаница. To се добро види у прецизном 
табеларном приказивању развоја ужих огранака у оквиру истог братства,
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како no мушкој, тако и no женској линији, што пред - ставља посебну за- 
нимљивост ове књиге и што ће допринијети њеној читаности.

Занимљивост овог Родослова увећавају и документарни прилози, било 
да су дати у литерарној форми записа или као фотодокументациони мате- 
ријал. Ово ће и друге осим Бојовића понукати да прочитају књигу која je, 
вјерујем, отворена и за читање и за дописивање.

Подгорица, Радојица В. Бошковић
21. 05. 2007.
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