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"Осећам потребу да напишем оно што ми је остало у сећању,  
што су ми причали моји стари, о нашем (мом) корену,  

од кога потичемо и како смо добили презиме САМАРЏИЋ" 

Војин Самарџић 
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НАСТАНАК 
 

Постоје разне верзије и списа сачувани захваљујући већем броју "људи од 

пера" који су проучавали порекло породица у Црној Гори. Сви они мање или 
више слажу се у једном, да породица Самарџић потиче од Орловића и да су 
преци породице Самарџић доселили у Кривошије у место Драгаљ. 

Где су живели преци Самарџића пре доласка у Кривошије, није утврђено. 

Помиње се више места. Период од Косовског Боја 1389. па до сталног 
настањења у Кривошије око 1670. распон од око 280 година је неизучен и не 
зна се где су живели преци Самарџића. 

На основу предања, Самарџићи воде порекло од племићке породице Орловић 

и то од Рада Орловића, брата Орловића Павла који је јуначки погинуо у боју 
на Косову, а који је опеван у народној песми "Косовка ђевојка". 

Браћа Раде и Павле Орловић живели су у Дреници, на Метохији. Остаци 
њихове куле у Дреници чувани су као успомена све до II свијетског рата. 

Када су Турци загосподарили Дреницом, Раде се са породицом и личном 
пратњом повукао у Херцеговину. Прича се да су често мењали место 

боравка, због освета које су чинили над Турцима зулумћарима. Тако се 
помињу: Шћепан Поље, Гацко, Невесиње... Предања тврде да су потомци 
Рада Орловића, три брата Орловића: Мартин, Самуило "Само" и Остоја, 

убили турског бега и побегли. Претпоставља се да су кренули из Гацка или 
Невесиња. Решили су да траже своје "сроднике по нацији и вери" који живе 

у околини Ловћена. Уз пут се Самуило разболео, а како их је пут нанео кроз 
Кривошије, у селу Драгаљ их на конак прими удовица чији је муж погинуо од 
турака у Херцеговини док је "одио" са четом да се свети. То је било око 

1670. године. Ова удовица исцрпљеног и болесног Самуила прихвати да 
негује и лечи. Тако Самуило остаде код удовице, а Мартин и Остоја 

наставише даље и дођоше у Бјелице код Борисављевића. Мартин ту остаде и 
ожени се, од њега су Мартиновићи које Владика Раде спомиње у "Горском 

Вијенцу". Остоја оде у Подгорицу и потурчи се. Од њега су Османагићи. 

Самуило се ожени удовицом и остаде да живи у Кривошије. Са удовицом је 

имао шест синова. који су се звали: Дамљан, Васиљ, Мартин, Машко, Јован и 
Јаков. Они се по Самуилу прозваше Самарџићи. Деца Самових синова 
незванично се презивају по својим очевима и то: 

- Дамљан - Дамљановићи, 

- Васиљ - Васиљевићи, 

- Мартин - Мартиновићи, 

- Машко - Машковићи, 

- Јован - Јовановићи, 

- Јаков - Јокановићи. 

Они и њихови потомци се званично зову Самарџићи. То Самарџићи знају 
између себе. Тако Самарџићи постадоше најбројнија породица у Кривошије. 
Сви имају Крсну Славу, Светог Јована крститеља, кога славе 20. јануара по 

новом календару, а прославу имају Малу Госпојину. 
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ЖИВОТ У ЗАЈЕДНИЦИ 
 

Самарџићи су у Кривошијама увек имали свога Попа и Кнеза. С обзиром да 

су Кривошије пасиван крај, бавили су се више сточарством, а мање 
земљорадњом. Та производња није могла подмирити ни најосновније потребе 
за одржавање живота. Зато су стално одлазили преко границе у потрази за 

храном. Најчешће су одлазили у Херцеговину да "убију" по неког Турчина и 
донесу плен. То се тада сматрало јуначким и витешким делом. То им је 

омогућавао и географски положај Кривошија, које се налазило на граници 
Црне Горе, Турске, Аустроугарске и Италије. 

Они су по међународним уговорима припадали час Турској, час Италији, 
касније Аустроугарској. Међутим нису признавали те уговоре, нити ичију 

власт. Закони су им били њихов договор. Оно што су се договорили у 
присуству Попа или Кнеза поштовали су. У то време, због несигурности 
појавио се велики број оних који су отишли из Кривошија идући "трбухом за 

крухом". Тако данас има Самарџића широм света. Колико је познато, сви су 
задржали презиме Самарџић, осим у Далмацији, где су примили 

римокатоличку веру и сада се презивају Самарџије. 

Живело се патријархалним животом. Мушкарци су припремани за ратнике од 

малена. Физички и психички припремани и оспособљавани кроз ратне игре. 
Обучавани су да рукују оружјем. Мушкарци већ са 10 година живота почињу 

да вежбају гађање мете. Када наврше 15 година живота већ одлазе у чету на 
такозвано прво ватрено крштење. Чету је предводио харамбаша кога су сами 
бирали сваки пут и свака чета, посебно када се иде преко границе. 

Харамбаша је обично био старији ратник који је, не само био храбар јунак, 
већ и који је добро познавао терен, те који се у свако доба дана и ноћи и по 

саваком времену знао тачно оријентисати и навести чету у жељеном правцу 
и довести је на предвиђено место. Чета је била обично јачине 10 до 30 
ратника, зависно од задатка који је извршавала. Зато су понекад по истом 

задатку ишле по две па и три чете, које су радиле у непрекорном садејству. 

Плен који се донесе и стока која се дотера делили су се у присуству Попа и 
Кнеза, прво онима којима је најпотребније, најсиромашнијим па осталима: 
онима који су се нарочито истакли у чети обично је даван у личну својину 

добар комад заплењеног оружија или одела, као и добар коњ или добро грло 
стоке. 

Била је међу њима људска солидарност. У чету се ишло наизменично. Они 
који нису отишли у чету чували су племе од упада турских чета. Стално се 

било у ратном стању. Оружје мушкарци нису одвајали од себе, било да су на 
весељу или жалости, на раду, у крчми и кад спавају, увек су са оружјем. То 

је био тежак живот, али пун поноса и љубави према слободи. 

Ново доба 

Кривошијани све до 1882. године нису признавали ничију власт, нити су 
иком одговарали за свој рад осим своме племену. Нису признавали ничије 
законе осим свог међусобног договора. Порез никоме нису плаћали, нити 

ичију вијску служили. 

Кривошије, географски мали простор, биле су слабо настањене са свега 700 
до 800 ратника. Ипак су биле чувене у целом свету. Нарочито их је 
прославила 1869. година када су устали против аустроугарске Монархије. 
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Бечка влада је хтела да их подјарми као и остале народе који су живели под 

њеном влашћу. Да их примора да поштују њене законе, да им одузме оружје 
и да младиће узме у солдате да служе војску. Кривошијани су одлучно рекли 

"не дамо оружје ни младиће да служе непријатељу српског народа". Бечка 
влада је применила силу и послала војску да покори ту шаку горштака који 

се не покоравају њеним законима. Кривошијани су се томе надали, те као 
добри и прекаљени ратници, а уз то и добри познаваоци терена дочекали су 
аустроугарску војску, нанели јој велике губитке и натерали је на бекство. То 

се поновило три пута и сваки пут Аустроугари су бежали низ Рисанске 
стране. 

Бечка влада је, плашећи се општег устанка поробљених народа, послала 
генерала Родића да у име Бечке владе потпише мир који буду диктирали 

Кривошијани. Мир је потписан у јануару 1870. године у селу Кнежлац у 
Кривошије од стране пет представника Кривошијских устаника од којих су 

три били Самарџићи, а испред Бечке владе генерал Родић. 

Овим уговором о миру Бечка влада се обавезала да не дира у наследне 

обичаје Кривошијана, те да им намири сву штету коју им је начинила 
аустроугарска војска. Овим уговором о миру пољуљан је углед аустроугарске 
и њене владе у свету. Зато је Бечка влада чекала моменат када да погази 

уговор и да се освети Кривошијанима, што је и учинила 1881. године. 
Поново је предузела офанзиву са много више војске. 

Кривошијани су се поново латили оружја и борбе су трајале од новембра 
1881. до маја 1882. када су устаници били приморани да напусте своје 

домове и да се повуку на територију Црне Горе. 

Тада Бечка влада прогласи амнестију. Један већи број Кривошијана се 
вратио у Кривошије, а један број је остао у Црној Гори. Ко је остао у Црној 
Гори добио је од краља Николе поседе у околини Никшића, пошто је Никшић 

ослобођен од Турака 1877. године. Устаници из Кривошија су насељени у 
Рудине, Риђане и Кусиде1 све у околини Никшића. Највећи број Самарџића 

населио се у село Кусиде. Ту се населио и мој прађед Пејо Драгишин 
Самарџић. 

Најтачнији подаци о том добу могли су се наћи у цркви. Међутим у току II 
светског рата црквена архива из села Драгаљ је спаљена. Зато се Војин 

Самарџић определио за разговор са старим људима и углавном се њихови 
искази подударају. 

Војин предпоставља да су најтачнији искази Сима Савова "Машковића" 
Самарџића. То је онај Симо "Бијели" који је 1869. године први испалио 

пушку на аустроугарске жандаре и који  је учествовао у потписивању мира у 
Кнежевцу са генералном Родићем јануара 1870. 

Да је Кривошијски устанак био признат од ондашњих кнежевина Црне Горе, 
Србије и Русије види се по томе што је велики број устаника био одликован 
од ових влада, како за време првог устанка 1869. тако и између два устанка, 

као и за време другог устанка 1881/82. За све учеснике устанка који су 
остали да живе у Црној Гори после 1882. године била је додељена 

национална пензија. На дан 100-о годишњице устанка откривен је споменик 
17. августа 1969. у Црквицама. 

                                                             
1 Кусиде се налазе у западном делу просатране околине Никшића, који је познат и као:
 Андерва, Авагустум и Оногошт. 
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Самарџићи су у току народно ослободилачке борбе 1941-1945 године дали 

скроман допринос, што сведоче натписи на споменицима и спомен 
обележјима. На споменик на Савини код Херцег Новог што бораца, а што 

жртава фашистичког терора уписано је 26 имена Самарџић, више него 
иједне породице у том крају. 

КОРЕНИ 

На одснову предања које се преноси "с' колена на колено", моји су преци од 

Мартина, сина Самуила "Сама" Орловића. 

- Мартин је имао три сина: Раде Петар и Никола; 

- Раде је имао четири сина: Андрију, Петра, Митра и Самуила, 

- Петар је имао три сина: Павле, Томо и Благоје; 

- Павле је имао два сина: Драгиша и Јован; 

- Драгиша је имао три сина: Пејо, Митар и Ћетко; 

- Пејо је имао пет синова и три ћерке: Благоје, Андрија, Павле, Никола 

и Видак, а ћерке: Стана Илинка и Анђа; 

- Видак је имао три сина и четири ћерке: Михајло, Петар, Бошко, а 

ћерке: Маша, Милка, Љубица, Јелена; 

- Петар има два сина: Предраг (ја) и Ненад; 

- Предраг има сина Бојана и ћерку Тамару. 

Као што се види, до Пеја се не спомињу женска деца. О томе није вођено 
рачуна, сматрало се да је женско туђа кућа и чим се уда мења презиме, а 

самим тим се и губи порекло. 

Пејо је у првом Кривошијском устанку 1869. године учествовао са два сина 

Благојем и Андријом, остали су били мали. У том устанку Благоје је био теже 
рањен. У другом устанку 1881/82. Пејо је учествовао са свих пет синова, 

Благоје је поново био лакше рањен. 

1882. Пејо је са супругом Милицом рођ. Жмукић, пет синова и три ћерке 

прешао у Црну Гору, населио се у Кусиде код Никшића (село потопљено за 
време изградње хидроцентрале на Глави Зете). Пејов брат Митар населио се 

у Рудине, под Киту Никшићку. Други Пејов брат Ћетко населио се у село 
Риђане код Никшића. 
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Пејов син Благоје 
 

Умро 1916. жена му Станијка рођ. Вуковић умрла 1954. Од Благоја и 

Станојке остали су два сина и осам ћерки.  

Б
л
а
го

је
 

Д
р
а
го

 

Благојев син Драго умро 1981. сахрањен на централно гробље у Београду, 

парцела 7. Био ожењен са Милицом рођ. Одаловић из Кочана, Никшић, 

умрла 1980. и сахрањена на централно гробље у Беграду парцела 7. 

Драго и Милица имају сина и ћерку. 

 
- Драгов син Милорад пуковник у ЈНА ожењен Вером, имају: 

 - сина Дејан; 

- ћерку Светлана; 

Живе у Новом Београду. 

 - Драгова ћерка Јованка удата за Ћировић Радисава. Живе у насеље 

Шумски Гај код Крагујевца, имају: 

 - сина Зорана; 

- ћерку Зорицу и  

- ћерку Гордану. 

В
о
ји

н
 

Благојев син Војин, ожењен Десанком рођ. Вељковић из Белог Потока под 

Авалом. Имају два сина: 

 
Војинов син Иван, ожењен са Ранком рођ. Стојковић из села Раднице код 

Смедерева. Живе на Умци код Београда. Имају: 

 - сина Благоја. 

 
Војинов син Митар ожењен са Миленом рођ. Драгутиновић из Мокре Горе 

код Ужица. Имају близанце: 

 - сина Ђурађа и 

- ћерку Душицу. 

Обоје живе у Обреновцу; 

- и пасторка Горана 

Д
а
н
и
ц
а
 

Благојева ћерка Даница, удата за Стевовића на Седло Даинића под Пустим 

Лисцен, умрла 1955. и сахрањена у Врбасу. Имају: 

 
Сина Илију, ожењен и има два сина и две ћерке. Живи у Врбасу. 

Ц
в
и
је

т
а
 

Благојева ћерка Цвијета удата за Лазара Самарџића у Кривошије, има пет 

синова и једну ћерку. Ћерка умрла, а најстарији син Ратко погинуо 1942. 

као курир Орјенског батаљона НОВ. Цвијета и Лазар умрли и сахањени на 

Драгаљ у Кривошије. 

 
Син Петко, ожењен од Самарџића, има две ћерке, живи у Сељанову код 

Тивта. 

Син Ђорђе, ожењен од Самарџића, има два сина и ћерку, живи у 

Сељанову код Тивта. 

Син Тривко ожењен од Самарџића има сина и две ћерке, живи у 

Сељаново код Тивта. 

Син Вељко ожењен Словенкињом, немају деце живе у Ловрен, Истра, а 

има кућу у Сељанову код браће. 

Ћерка ------------------------- 

Г
о
с
п
а
в
а
 

Благојева ћерка Госпава нестала у току првог светског рата. 
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М

и
л
и
ц
а
 

Благојева ћерка Милица умрла у својој трећој години. 

 

С
а
в
и
ц
а
 

Благојева ћерка Савица удата за Ђурђевац Николу из Никшића, имали сина 

и ћерку. Никола умро. Син им и ћерка сахрањени у Урошевцу, Савица живи 

код брата Војина у Умци. 

Б
л
а
го

је
 

И
л
и
н
к
а
 

Благојева ћерка Илинка удата за Ратковић Симеуна, умрла 1985. и 

сахрањена у Светозарево. Имају  три сина и ћерку 

 
Син Перко ожењен има два сина. Живи у Светозареву.  

Син Митар ожењен и има ћерку, живи у Светозареву. 

Син Цветко ожењен има сина и ћерку и живи у Новом Саду. 

Ћерка Милица удата за Голубовића. Имају две ћерке које живе у 

Светозареву. 

Р
у
ж

а
 

Благојева ћерка Ружа удата за Вушовић Михаила, обоје умрли и сахрањени 

у Горње Поље код Никшића. Имају четири сина и две ћерке 

 
Син Верислав "Бећир" ожењен и има сина и две ћерке. Живи у Никшић. 

Син Томислав ожењен али нема деце. Живи у Подгорици. 

-------- 

-------- 

Ћерка Милена удата за Чановића, иама сина и ћерку. Живе у Косово 

Поље. 

Ћерка Блаженка "Бутра" удата за Атанацковића има ћерку. Живе у 

Приштини. 

Љ
у
б
и
ц
а
 Благојева ћерка Љубица удата за Радовић Марка. Марко умро и сахрањен 

на Савини у Херцег Новом. Имају два сина и ћерку: 

 
Син Василије "Бато" ожењен, има две ћерке. Живи у Врбасу. 

Син Стево ожењен има два сина и ћерку. Један син му је из првог брака. 

Живе у Херцег Новом. 

Ћерка Мила удата за Андрића. Немају деце. Живе у Херцег Новом 
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Пејов син Андрија 
 

Ожењен Јованком "Јоја" рођ. Мандић имају сина и ћерку. 

А
н
д
р
и
ја

 

В
а
с
и
л
и
је

 

Андријин син Василије "Моро" ожењен од Петрушића. Имају три 
сина и две ћерке. 

 
Син Милош неожењен живи у Светозареву.  

Син Милорад ожењен има сина и ћерку. Живи у Пећи. 

Син Милан умро и сахрањен у Светозареву, где су пренете кости и оца му 

Василија и мајке Ристе 

Ћерка Радмила удата за Бошковића и  

Ћерка Милка удата за Николића обе имају децу и живе у Светозреву. 

П
е
т
р
а
н
а
 

Андријина ћерка Петрана удата за Лалатовића није имала деце, 

умрла.  Ћерке Василијеве 

 

Пејов син Павле 

Ожењен Павушом рођ. Самарџић имају једног сина и две ћерке. 

П
а
в
л
е
 

М
и
л
и
в
о
је

 

Павлетов син Миливоје нежењен погинуо маја 1943. у борби са 
италијанима у Пиштетима код Видрована, Горње Поље. Ту је 
постављена спомен плоча. 

З
о
р
к
а
 

Павлетова ћерка Зорка удата за Драшковића у Мали Брзовник, 
Горње Поље има пет синова и две ћерке, синови ожењени, а ћерке 

удате. Живе у Мали Брзовник. 

Д
р
а
ги

ц
а
 

Павлетова ћерка Драгица удата за Јанушевића има сина и ћерку. 

Живе у Никшићу. 

 

Пејов син Никола 

Два се пута женио, оба пута од Петровића. Прво са Милицом, када је умрла 

онда са Маријом. Није имао деце ни са једном. Никола је умро, а Марија је 
погинула на железничкој прузи. 
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Пејов син Видак 

Два се пута женио. Прва жена Илинка, рођ. Маројевић. Са њом је имао сина 
Михајла и ћерку Машу. Друга жена Златана рођ. Бојовић. Са њом има два 

сина и ти ћерке. 

В
и
д
а
к
 

I 
б
р
а
к
 Видаков и Илинкин син Михајло, био ожењен, није имао деце, умро 

као пензионисани мајор ЈНА од леукемије. 

Видакова и Илинкина ћерка Маша, удата за Ковачевића умрла на 
трећем порођају. Остала су два сина. 

II
 б

р
а
к
 

Видаков и Златанин син Петар се женио два пута, прво са Доминком 

Скубан. Са њом има сина Предрага. Са другом женом Габријелом 
Радић има сина Ненада. 

 
Син Предраг се женио од Анђелковића, има сина и ћерку. 

 
- Син Бојан живи у Новом Саду са мајком. 

- Ћерка Тамара живи у Новом Саду са мајком. 

 Син Ненад има ћерку. Живи у Врбасу. 

  - Ћерка Јелена живи у Кули са мајком. 

Видаков и Златанин син Бошко оженио се Станом Вујиновић, имају 

два сина. 
 

Син Драган има ћерку. 

  Ћерка Драгана, живи са родитељима у Врбасу. 
 Син Зоран има сина. 
  Син Машан, живи са родитељима у Врбасу. 

Видакова и Златанина ћерка Милка, удата за Рогановића. Има два 
сина и ћерку. Живе у Врбасу. 

 
Син Мишо, има сина. 
Син Илија има сина. 

Ћерка Милијана има сина и две ћерке. 

Видакова и Златанина ћерка Љубица, удата за Станкова. Имају два 

сина. Живе у Врбасу. 
 

Син Горан има два сина. Живе у Сремској Каменици. 
  - Син Станимир живи са родитељима. 

- Син Бранимир живи са родитељима. 
 Син Жељко има две ћерке. 

  - Ћерка Анђелина живи са родитељима. 
- Ћерка Жељана живи са родитељима. 

Видакова и Златанина најмлађа ћерка _____, инсистирала је да не 
буде приказана у овом електронском документу. Има две ћерке.  



-10- 

 

Пејове ћерке 

- Стана удата за Илића у Никшићу има два сина и две ћерке. 

Синови Вуко и Митар и ћерка Љубица живе у Америци, а 
ћерка Крстиња удата за Бојанића има деце и живи у Никшићу. 

- Илинка удата за Павићевића има сина и ћерку, син Владо као 
поп нестао у току другог светског рата. Препричава се да је 
прешао у Аустралију. Био је ожењен има сина који сада живи 

у Америци, а жена Владова попадија сада живи у Београду. 

- Анђелија удата за Бојанића има два сина и ћерку. Прво су 
живели код Никшића, па у Метохију. За време другог светског 

рата прешли у Рудине Никшићке. Да ли сада има ко од њих 
жив и где се налазе? 

Пејо је живео 105 година, а Благоје 66 година. То су најкраћи подаци о 
потомству мога прадеде Пеја. 

 

Редослед 

 

Предак од кога потичемо РАДЕ ОРЛОВИЋ 

Радов потомак је  ------------------ Самуило "Само" Орловић 

Самуилов син је -------------------- Мартин Самарџић 

Мартинов син је -------------------- Раде Самарџић 

Радов син је ------------------------ Петар Самарџић 

Петров син је ----------------------- Павле Самарџић 

Павлов син је  ---------------------- Драгиша Самарџић 

Драгишин син је  ------------------- Пејо Самарџић 

Пејов син је  ------------------------ Видак Самарџић 

Видаков син је  --------------------- Петар Самарџић 

Петров син је ----------------------- Предраг Самарџић 

Предрагов син је ------------------- Бојан Самарџић 

 ћерка ------------------- Тамара Самарџић 

 

Сви се незванично презивамо Мартиновићи, како је то раније речено. 
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О КУСИДАМА 
По писању  
Проф. Др Николе М. Марковића са сарадницима: 
Љубом Т. Самарџићем дипл. правником и  
Мр Славком М. Бојанићем, професором 

Родно место мога деде Видака и његове деце су Кусиде које се налазе на 
надморској висини 650 м. у западном делу околине Никшића, Црна Гора. 
Окружују га: 

 исток: Рудо Поље и обронци Сињајевине; 
 југ: Страшевина и Сливње; 

 север: Мокра њива, Глибавац, Милочани и Горње Поље (извориште 
реке Зете и планина Војник); 

 запад: Капино поље (аеродром), равница језеро Слано и Будошке баре. 

Село је по предањима (јер писаних записа нема) добило по речима „Куси до“ 
јер је равница Кусида подсећала на „до“. По другом предању по често 

постављаним питањима „куд се иде“ што је мање вероватно „ку'с'иде“ 

Кусиде су се налазиле на комуникацији Никшић-Требиње. Између Великог и 

Малог Луњевца видљиви су трагови комуникације из римског периода (ВИА 
Милитарис). Од давнина кроз село је пролазио магистрални пут Подгорица-
Никшић са крацима: Требиње, Билећа  и Шавник, Жабљак. Почетком 20 века 

изграђен је за то доба савремен, макадамски пут познат као „џада“. Касније 
је исти и асвалтиран. Железничка пруга узаног колосека која је спајала 

Никшић и Билећу завршена је 1938. Године. 

Благодети које су Кусиде поседовале огледале су се и у води које је овде 
било у изобиљу. Има двадесетак извора, од којих у летњем периоду већина 

пресуши. Извори формирају речицу. 

Средином прошлог века формирана су два вештачка језера: Крупац и Слано. 

Село Кусиде, по броју становника, је спадало у мала места. Село је имало 
Цркву која је подигнута 1928. године на месту порушеног манастира, а у 
оквиру сеоског гробља. Црква је имала цвелики сребрни Крст непознатог 

даваоца који је 1941. Године пренет у суседно село, где му се губи траг. 

Кусиде нису имале основну школу, него се у школу ишло 5-6 километара у 

село Ридине. Тек 60-их је подигнута школа која је убрзо и затворена због 
немања ђака. 

Насељавање Кусида православним живљем интезивирано је победом 

црногорске војске на Вучјем долу. Тада је и источна Херцеговина ослобођена 
о Турака. Пошто је малобројно исламско становништо напустило простор, 

Краљ Никола први Петровић је масовно населио котлину Никшића борцима и 
ослободиоцима као и породицама погинулих бораца из Катунске нахије и 
Кривошија. Сви они су добили део обрадиве земље ливаде и терена под 

шумом. Досељеници из КАтунске нахије су углавном из племена Цуце, 
братства Марковићи, Бошковићи, Косовићи и Пековићи. Досељеници из 

Кривошија, ратници познатих кривошијских устанака: Самарџићи, Бојанићи, 
Суботићи и Жмукићи. Једанаест братстава, четрдесет и једног домаћинства 
поменутих племена старе Црне Горе били су узор слоге и сарадње у весељу 

и невољи. 
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Други светски рат је оставио дубоке трагове на становништо Кусида. Активно 

се учествовало у рату и без изузетка на ослободилачкој страни. последице 
су биле трачичне. За време рата погинули су: Неђељко, Јово, Душан Н. 

Самарџић, Раде Ђ. Марковић, Петар и Радоје И. Косовић, Шпиро И. Стевовић. 

Велики број мушкараца и жена био је по затворима непријатеља и 

интерниран у Италију. Вероватно нема места са малим бројем станонвника, а 
толиким бројем носилаца Споменице 1941. године: Видак М. Самарџић, Мара 
Г. Самарџић, Јелена М. Марковић, Гашо Б. Марковић, Лабуд Б. Марковић. 

Преко 5% становника је погинуло у рату. 

1946. године долази до колонизације у Војводину домаћинстава: Видака П. 

Самарџића, Мирка Ђ. Марковића, Тривка Ш. Самарџића, Милутина Ђ. 
Марковића (део породице). 

Кусиде су постојале релативно кратко, од 1877. до 1962. године када је 

комплетно село исељено ради изградње хидроелектране Глава Зете. 
Створена су два вештачка језера Слано и Крупац. Слано је заузимало 

територију села Кусиде, Бубрежњеак, Клачина, Риђане и Штедим. 

1963. године је извршена прва акумулација језера. Села су претворена у 
пустош, кућа више нема, а акумулација језера је недовољна за инсталирани 

капацитет хидроелектране у већем делу године те производње струје нема. 
Нико срећан, нико задовољан. У географским картама уместо села Кусиде 

пише језеро Слано. 

Домаћинства и становништво Кусида 1940 године 
(година када је село доживело Зенит) 

1. ВИДАК (Пејо) Самарџић Мартиновић 
жена: Илинка син: Михајло (није имао потомство) 
 ћерка: Маша (синови Душан и Жарко, Ковачевићи) 

жена: Златана синови: Петар (синови Предраг и Ненад), 
  Бошко (синови  Драган и Зоран) 

 ћерке:  Милка (синови: Мишо, Илија и ћерка 
Милијана),   Љубица (синови: Горан и Жељко),  
  Јелена (ћерке: Хелена и Наташа) 

2. НИКОЛА (Благоје) Самарџић (Матошевић) 
жена Ђурђа синови: Недељко, Благоје, Душан, Саво, Јово 

3. БЛАГОЈЕ (Никола) Самарџић (Матошевић) 
жена: Велика синови: Ђорђије, Божидар, Мијо, Илија, Лазар 

4. НИКОЛА (Пејо) Самарџић 

жена: Марија без потомства 

5. ШЋЕПАН (Лазар) Самарџић 

жена: Јулка синови: Гојко, Божидар, Јован, Момчило 
 ћерка: Наталија 

6. ИЛИЈА (Мато) Самарџић 

жена: Симана синови: Марко, Видак-жена Крстиња (без порода) 

7. МАРКО (Илија) Самарџић 

жена: Пауша синови: Драгутин, Петар, Веселин, Миленко 
 ћерке: Олга, Ћетна, Зорка 

8. ЈАНКО (Мишан) Самарџић 

жена: Милица синови:Милован, Радован, Душан 
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9. БЛАГОЈЕ (Митар) Самарџић 

жена: Петрана синови: Никола, Ђорђије, Мило 

10. ВИДАК (Мијо) Самарџић - без потомства 

11. МАРКО-Ибро (Симо) Самарџић 
жена: Маша синови: Јово, Саво, Ђорђије 

 ћерке: Јека, Босиљка, Мила, Љубица, Милена 

12. ЈОВО (Марко) Самарџић 
жена: Војка ћерка: Соња 

13. ТРИВКО (Шпиро) Самарџић 
жена: Добрана синови: Милан, Томаш, Душан, Жарко, Бранко, Љубо 

14. МИЛИВОЈЕ (Павле) Самарџић - без потомства 

15. ТРИВКО (Шћепан) Самарџић - без потомства 

16. ВИДАК (Никола) Самарџић 

17. ВУКАШИН (Милош) Самарџић 

18. БЛАГОЈЕ (Саво) Самарџић 

жена: Љубица ћерка: Даринка 

19. КРСТИЊА (Голуб) Самарџић 
 ћерка: Мара 

20. РАДЕ (Ђоко) Марковић 
жена:Анђелина синови: Милорад, Томаш, Марко, Божидар 

 ћерка: Десанка 

21. МИЛУТИН (Ђуро ) Марковић 
жена: Плана синови: Блажо, Велиша, Гаврило, Владимир, Никола 

 ћерке: Милица, Јелена, Јована 

22. МИРКО (Ђуро) Марковић 

жена: Радуша синови: Петко, Митар, Данило 
 ћерке: Ћетна, Вукосава, Љубица 

23. ЛАЗАР (Марко) Марковић 

жена: Анђелија син: Ненад 
 ћерке: Илинка, Јелисавета, Даринка, Босиљка, 

Милена 

24. ЂОРЂИЈЕ (Јован) Марковић 
жена: Велика - без потомства 

25. ГАШО (Благоје) Марковић - без потомства 
брат: Нико - без потомства 

26. ОБРЕН (Драгиша) Бојанић 
жена: Јешна синови: Раде, Блажо 

 ћерка: Олга 

27. ЈОВАН (Драгиша)Бојанић 
жена: Анђа ћерка: Велика 

28. НОВИЦА (Стеван)Бојанић 
жена: Милена ћерка: Драгица 
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29. МИРКО (Петар)Бојанић 

жена: Бегана синови: Славко, Вељко 
 ћерке: Боса, Деса 

брат: Душан 

30. НИКОЛА (Ристо) Суботић 

баћа:Васо, Крсто 

31. ЛУКА (Новак) Пековић 
жена: Стана синови: Војо, Зеко, Мића, Крсто 

 ћерке: Даница, Дара, Бутра 

32. ТОМИЦА (   ) Пековић - без потомства 

33. ЖИВАЉ (Лазар) Косовић 
жена: Бојана синови: Петар, Радоје, Крсто, Блажо, Душан 
 ћерка: Милица 

34. НИКОЛА (Раде) Звицер 
 син: Душан 

35. ЛАЗАР (Ћетко) Стевовић 
жена: Васа син: Шпиро 
 ћерка: Милица 

36. РАКО (Филип) Бошковић 
жена: Анђа синови: Душан, Илија, Крсто, Марко 

 ћерке: Драгица, Милица, Даница, Јелена 

37. БОШКО (Филип) Бошковић 
жена: синови: 

 ћерке: 

38. ВУКО (Бошко) Бошковић 

жена: синови: Драго, 
 ћерке: 

39. СТЕВАН (Бошко) Бошковић 

жена: синови: 
 ћерка: 

40. СИМО (   ) Перовић 
жена: ћерка: 

41. ЈОВО (   ) Реповић 

жена: син: Саво 
 ћерке: Нада, Даница 


