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На састанку председништва задужбине "Војвода Радоња Петровић" одржаном 6. марта 2010. 
формиран је Иницијативни одбор за изградњу спомен куће војводе Радоње Петровића на 
Косору и пренос његових земних истатака и надгробног споменика из Србије на Косор. На 
састанку су донете одлуке у том смеру и написан 
 

МЕМОРАНДУМ 
 
Овим Меморандумом одлучено је: 
1) да се од патријарха Иринеја затражи благослов за ископавање земних остатака војводе 
Радоње Петровића, који је сахрањен поред цркве у селу Бошњаци код Лесковца, и њихов 
пренос на Косор. Такође, од патријарха и надлежних институција биће затражено да се 
добије надгробни споменик војводе Радоње Петровића, који се тренутно налази у музеју у 
Лесковцу, и да се заједно са земним остацима пренесе на Косор. Земни остаци и споменик 
били би похрањени на гробљу у селу Косор у Кучима, Црна Гора, на месту које је предложио 
митрополит Амфилохије Радовић. 
2) да се у селу Косор у Кучима, Црна Гора, у непосредној близини остатака темеља куће 
војводе Радоње Петровића, подигне спомен кућа војводе Радоње, налик Његошевој капели на 
Ловћену. Спомен кућа би имала за циљ окупљање браће и сестара, и дистрибуцију 
информација о историји Куча. У том смеру биће ангажован архитекта да направи пројект 
спомен куће на основу којег ће се она сазидати.  
3) да се направи биста војводе Радоње Петровића, која ће бити постављена на адекватном 
месту у селу Косор, а која ће бити направљена у складу са историјским подацима и уз 
ангажовање компетентних особа. 
4) да се о овом и наредним пројектима информишу сва браћа и сестре, и сви заинтересовани 
појединци и институције, као и да се упути позив свим заинтересованим да помогну овај 
пројекат, као и да дају предлоге и сугестије по питању рада задужбине. 
 
Иницијативни одбор: митрополит Амфилохије Радовић - почасни председник Иницијативног одбора,                
др Мирољуб Петровић - председник Иницијативног одбора, Бранко Тапушковић - парох кучки, Миливоје 
Мишо Петровић, Драго Петровић, Свето Петровић, Свето Поповић, Милисав Поповић, Зоран Мијовић. 
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