БОШКО КОПУНОВИЋ
(аутобиографија)
Рођен сам 23. априла 1957. године у Ужицу, од
оца Будимира (1927.) службеника, родом из
Буковика код Нове Вароши и мајке Радомирке
(1932.), девојачки Бабић, графичког радника,
родом из Ужица.
Основну школу и Гимназију завршио сам у
Ужицу, а студије права на Правном факултету
Универзитета „Светозар Марковић“ у Крагујевцу,
дипломиравши јуна 1982. године.
Војни рок у ЈНА одслужио сам у периоду октобар
1982/септембар 1983. године у Скопљу,
Македонија. Од 1. марта 1984. до одласка у
пензију 1.маја 2007.године радио сам у Служби
државне безбедности МУП-а Р.Србије, одн.
Безбедносно информативној агенцији Р.Србије.
Као припаднику СДБ-РДБ МУП-а Р. Србије, у звању вишег саветника и чину
потпуковника, 2002.године додељена ми је награда –Златник са ликом Јакова
Ненадовића, првог попечитеља внутрењих дела Кнежевине Србије- са повељом, „за
изузетне резултате постигнуте у извршавању безбедносних задатака и значајног
доприноса остваривању безбедности Републике и њених грађана“. Пензионисан сам
у звању вишег самосталног саветника БИА Р.Србије.
Породицу сам формирао 10.октобра 1986.године склопивши брак са Јасминком
Шопаловић (1963 - 2010.) професором биологије из Ужица. Отац сам две кћерке:
Марије (1987.), дипл. филолога-професора енглеског језика и књижевности, и
Ксеније (1991.), дипл. фармацеута-медицинског боиохемичара. Августа 2014. године
моја породица се увећала удајом кћерке Марије за Бориса Тодоровића (1975.) дипл.
радио и позоришног редитеља из Ужица, а 27. јануара 2015.године и рођењем унуке
Зое. Живим у Ужицу са честим боравцима у селу Буковику код Нове Вароши, као
очевом али и мом завичају.
Још у основној школи, показао сам интересовање за књигу, писану ријеч и
приповедаштво, историју и прошлост свог и завичаја мојих родитеља. Као ђак
Гимназије, седамдесетих година прошлог вијека учинио сам прве књижевнолитерарне кораке, објавивши једну пјесму у књижевном часопису за средњошколску

омладину „Венац“, а једини ликовни рад-линорез у зборнику радова ученика
основних и средњих школа „Трагови“ у Ужицу. Први озбиљнији рад из историје био
је мој гимназијски дипломски рад 1976. Године, на тему „Агонија Србије у Првом
светском рату“. Оцијењен, као одличан за средњошколски степен образовања, овај
рад ми је био подстрек за истраживања завичајне прошлости, етногафије и сл. Током
студија па до под крај радног односа радио сам, углавном, на прикупљању грађе и
ишчитавању литературе, обиласку терена и сл.
Од 1996.године почињем да објављујем резултате својих истраживања. У
„Златарским новинама“ из Нове Вароши објављен ми је текст „Олово га није хтело“
посвећен јунаку „Јаворског рата“ 1876.године, мајору Михаилу Илићу. Исте године,
поводом одржавања научног скупа „Ибарска војска у српско-турским ратовима од
1876.до1878.године“, „Чачански глас“ у посебном додатку „Јавор 1876-1996“
објављује мој текст о „Месту погибије мајора Илића“. Октобра 1999.године на
симпозијуму „Стари Влах у времену и простору“ у Ивањици, примљен је мој рад
„Порекло имена села Буковик и Љепојевићи у општини Нова Варош“, а поводом
покретања акције за обнову манастира Дубнице у селу Божетићи, „Златарске
новости“ септембра 2001.године објављују мој текст у два дела „Тајне манастира
Дубнице“.
Од 2001.године почиње моја сарадња са Милешевским културним клубом „Свети
Сава“ из Пријепоља у његовој ревији „Савиндан“, који су широкогрудо отворили своја
врата за моје аматерске истраживачке радове а која, надам се на обострано
задовољство, траје све до данас. резултирала је објављивањем мојих 18 радова:
„Галерија сликарских радова породице Лазовић“ (2001.), „Старовлашки
стожери светосавља I“ (2002.), „Старовлашки стожери светосавља II“ (2003.),
„Старовлашки стожери светосавља III“ (2004.), „Ко је био Симеун Гагрица“
(2005.), „Поп Чедомир Чакаревић из Штиткова“ (2006.), „Векови скривени у
именима“ (2007.), „Школа у Буковику“ (2008.), „Школа у Љепојевићима“ (2009.),
„Зачеци писмености и просветитељства у Буковику и околини“ (2010.), „Поп
Милун Дилпара из Буковика 81831-1909)-Трагика „продужене руке Биограда“
(2011.), „Старовлашка умовања Драгољуба Гагричића“ (приказ књиге2012.),
„Тапије српске земље“ (приказ књиге „Манастир Дубница и патријарх Гаврило
Рашковић“ Д.Милосављевића, 2013.), „Буковик и околина у Првом светском рату“
(2014.), „Споменици ратницима и жртвама ратова 1912-1918 у подјаворским
селима I“ (2015.), „Споменици ратницима и жртвама ратова 1912-1918
подјаворских села II“ (2016.), „Споменици ратницима и жртвама ратова 19121918 III“ (2017.), „Споменици ратницима и жртвама ратова 1912-1918 IV“
(2018.). На научном скупу „Први српски устанак и Рашка област“,одржаном у Новој
Вароши 2004.године, у организацији Милешевског културног клуба „Свети Сава“ из

Пријепоља, примљен је и мој рад на тему „Буковик и околина у Првом српском
устанку“ и објављен у зборнику радова са овог скупа. Најзад, као дугогодишњи
сарадник МКК „Свети Сава“ из Пријепоља, имао сам част да 2012.године постанем и
добитник Захвалнице (за изузетан допринос и несебичну помоћ у остваривању
програмских циљева клуба).
Поводом шест година од смрти Рада Борисављевића,родом из Нове Вароши од
чувене старовлашке породице Борисављевића пореклом из Буковика, бив.
Директора Југословенских железница и директора завода за социјално осигурање
Србије, прегаоца на унапређењу и развоју Србије и нововарошког краја, био сам један
од чланова Задруге за објављивање „Споменице Рада Дамљановог Борисављевића“
2003.године и један од аутора прилога под насловом „Зашто је формирана Задруга
за издавање књиге о Раду“ (2003.).
Поводом 100-те годишњице Првог балканског рата, у локаном ужичком листу
„Вести“, објављен је мој рад „Раде Ж. Ковачевић (1865-1915)-једна трагична
биографија“(2012.). Од 2010. До 2013.године био сам ангажован као сарадник-аутор
преко 85 текстова (одредница) за Ужички лексикон у едицији Лексикони градова
Србије ( издавач ЈП Службени гласник и Град Ужице, 2014.г.).На Округлом столу на
тему „Ужичка нахија у Другом српском устанку и обновљеној држави 18151839.године“ одржаном у Библиотеци „Љубиша Р. Ђенић“ у Чајетини поводом 200-те
годишњице Другог српског устанка, примљен је мој рад „Буковик и околна села
1815-1839.“ Објављен је у часопису „Златиборски летопис“ бр.1 у Чајетини.(2015.)., а
у истом часопису бр.2 посвећеном 100-тој годишњици Првог светског рата, објављен
је мој рад „ Црквене књиге као извор података о погинулим и умрлим
ратницима златиборског среза у Првом светском рату“ (2018.).
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