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ПОВЕЉА КРАЉА СТЕФАНА ДАБИШЕ О  

ОВЛАШЋЕЊУ ДРАГОЈУ ГУЧЕТИЋУ У ВЕЗИ СА ДУГОМ 
НОВАКА МАЋЕДОЛА 

 

На Цецени, 1392, март 6. 
 

Босански краљ Стефан Дабиша овлашћује дубровачког властелина и тргов-
ца Драгоја Гучетића и његову браћу да, у његово име, наплате дуг од трговца 
Новака Маћедола у висини од 95 литара финог сребра, на име неисплаћеног 
дела закупа царине у Сребреници и Понору. Наведени дуг припада 
Гучетићима као замена за њима неисплаћена дуговања Дабишиног претход-
ника, краља Твртка I. 

 

Le roi de Bosnie Stefan Dabiša habilite le noble et négociant ragusain Dragoje 
Gučetić et ses frères à recouvrer, en son nom, une dette d’un montant de 95 litres 
d’argent fin due par le négociant Novak Maćedol au titre de la part non payée de 
l’affermage de la douane de Srebrenica et de Ponor. Ladite dette appartient aux 
Gučetić en tant que compensation d'une dette contractée envers eux et non payée 
par le prédécesseur de Dabiša, le roi Tvrtko Ier. 
 

Опис повеље и ранија издања 
 

Повеља (овлашћење) краља Дабише Драгоју Гучетићу сачувана је 
у препису1 дубровачког канцелара Руска Христофоровића, у серији Di-
versa Cancellariae.2 Поред текста повеље на истим листовима налазе се 
                                                 

1 Према дубровачком закону из 1341. године, одређено је да се сва акта о 
дуговању заведу у општинским књигама. Након регистрације оригинал је предаван 
дестинатару, у овом случају Драгоју Гучетићу. С. Станојевић, Студије XXI, Глас 
СКА 157 (1933) 248–249; А. Соловјев, „ Градски закон“ у средњовековној Србији, Ар-
хив ПДН 16 (1928) 344–346: С. Ћирковић, Осумњичене повеље кнегиње Милице и де-
спота Стефана, ИЧ 6 (1956) 140–143, 145–146; ЛССВ, 793 (А. Веселиновић); ССА 1 
(2002) 37–39, нап. 7 (Н. Порчић); ССА 2 (2003) 11–14 (Исти); ССА 4 (2005) 201, нап. 
4 (А. Фостиков); ССА 7 (2008) 37–38 (Д. Јечменица); 142, нап. 1 (А. Фостиков). 

2 О серији Diversa Cancellariae видети: С. Станојевић, Историја српског народа 
I. О изворима, 17–18; Ј. Гелчић, Дубровачки архив, ГЗМ 22 (1910) 573–578. Према М. 
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и укупно три записа дубровачке канцеларије, два на латинском језику 
изнад и један на српскословенском језику испод текста. 

Прва белешка на латинском, од 20. маја 1392, нешто опширнија, 
накнадно је преправљeна и допуњeна. Настала у вези са самим ов-
лашћењем, oна даје суштину садржаја повеље и њен опис, име доноси-
оца и наредбу да се повеља региструје, односно препише. Друга беле-
шка, настала седам дана касније (27. мај 1392), налази се на левој мар-
гини претходне, о чијој исправци говори.3 Кратки запис на српскосло-
венском садржи стандардне податке: наредбу о регистрацији, име до-
носиоца и име дубровачког писара. 

Издање овог документа приређено је на основу снимка преписа 
повеље начињеног у Државном архиву у Дубровнику (DAD).4 

Ранија издања: М. Пуцић, Споменици српски II, 34–36, бр. 46; К. 
Јиречек, Споменици српски, 102, бр. 46; Љ. Стојановић, Повеље и 
писма I–1, 170–172, бр. 177. 
 

(I) Запис о препису повеље∗ 
 

 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 

MCCCLXXXXII indict(ione) XV die XX maii 
|2| Litera serenissimi domini Stephani Dabissa Regis Bossine etc. 

〈...〉, ipsius domini regis sigilli impressione sigillata et bullata, potestatis 
debiti |3| ser Clementi Marini de Goçe et fratribus supra Novachum 
Machiedon et fratres |4| tenoris subscripti in sclavicho fuit praesentata 
domino Michaeli de Baballio |5| honorabili rectori civitatis Ragusii et 
eius Minori conscilio per Radoslavum |6| Semchovich ipsius domini 
regis familiarem et nuncium specialem cum ipsa litera |7| destinatum. 
Que litera (fuit 〈...〉 – прецртано) per dictum dominum rectorem et |8| 
dictum eius conscilium (in omnibus et per omnia prout continetur in 
ipsa – прецртано) habita fuit quod fuеrit litera regis |9| et eius sigillo 

                                                 
Пуцићу препис се налази у књизи за 1392. годину. М. Пуцић, Споменици српски II, 
34–36, бр. 46. На фотографији друге стране преписа види се ознака 106, што значи да 
је документ накнадно увезан у архивску књигу Diversa Cancellariae 30 и у истој 
нумерисан као стране 105' и 106. 

3 Латински запис је већим делом донео М. Пуцић, а делимично га је допунио 
К. Јиречек. Ипак ниједан од њих није дао каснији запис на маргини са леве стране. М. 
Пуцић, Споменици српски II, 34; К. Јиречек, Споменици српски, 102, бр. 46. 

4 Снимак документа припада личној збирци снимака колеге Р. Поповића, који 
ју је уступио на коришћење Редакцији часописа Грађа о прошлости Босне, на чему 
му овом приликом срдачно захваљујемо. 

∗ Редакција издања и превода латинског текста: Драгана Кунчер. 
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20 

sigillata, et quod dicti ser Clemens et fratres possint illa uti in tantum 
quantumcumque de iure debent. 

|10| Ac commissum fuit et mandatum per dictum dominum rectorem 
et conscilium |11| Ruscho magistri Christofori, scribano sclavicho co-
munis Ragusii, quatenus |12| ipsam literam deberet hic proxime 
subsequenter exemplare in sclavicho |13| in omnibus et per omnia prout 
jacet. 

 

Каснији запис на маргини са леве стране: 
 

|14| Die XXVII maii 1392 |15| hеc scriptura fuit |16| corecta, videli-
cet partim cassatum |17| et partim ipsi additum prout est |18| de manda-
to domini rectoris |19| et Minoris conscilii.  

    

 
 (II) Текст преписа повеље∗ 

 

 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
15 
 

|20| + Va imé Hrista, aminý. Kral(é)výstva mi da è vasakomú vidi-
nè da Dragoè |21| Gú~éti}ý zý bratiòmý i Novaký Ma}édolý z 
bratiòmý kúpi{é òd[ý] g[ospo]d[i]na |22| krala Tvarýka (!) va läta 
ro`d[ý]stva H(ri)s(t)a ~÷÷.t÷÷.p÷÷. i .ê÷÷ ÷÷. m(i)sé(c)a5 mar~a carinú |23| 
Srébrýni~kú i Ponora za .v÷÷ ÷÷. godiða, za vsako godiðé po ~étiri sta 
|24| i .k÷÷ ÷÷.é÷÷ ÷÷. litarý fina srébra izýpolicé: polovica ré~énihý cariný 
|25| Dragoõ z bratiòmý, a polovinú da ima drý`ati Novaký 
Ma}édolý |26| z bratiòmý i Dragoè svoiòmý bratiòmý plati 
svrý{éno i po~téno |27| vasý nihý dilý6 ðo na nihý sta{é platiti i 
òd[ý]bivý{é dva na désétý |28| d(ý)ni ðo né dodrý`a{é ré~(é)né 
c(a)rýné skrozi smr(ý)tý Tvarýtka krala i òd[ý]|29|bivý{i iné 
ðété koè sú imali ré~énih cariný i òd[ý]bivý{i ðo sú dali |30| ú 
srébri, ú sviti, ú postavýcihý i ú pútýca bisérýna i òd[ý]bivý{i 
|31| za Pústú Srébrýnicú òd[ý]bivý{é vasé vi{é pisano i ú~inivý 
vasý |32| ~istý razlogý, òsta dlý`aný kral(é)výstvú mi Novaký 
Ma}édolý z bratiòmý |33| dévétý désétý i pétý litarý pina (!) sré-

                                                 
∗ Редакција издања и превода српскословенског текста: Т. Суботин-Голубовић.  
5 O рашчитавању речи месец, в. А. Фостиков, Четири писма босанског краља 

Стефана Дабише Дубровачкој општини о босанским дохоцима, ССА 7 (2008) 131, нап 4.  
6 Љ. Стојановић, Повеље и писма I-1, 171, чита dihý (!). Ради се о речи dilý 

која представља икавизам за реч део, што се овде односи на део закупа који је 
припадао Гучетићима. 
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bra i za tai dlýgý Novakový |34| i bratýè négové né htäsmo platiti 
Dragoõ i négovi bratii |35| ðo imý osta dlý`aný g[ospo]d[i]ný 
kral(ý) Tvrýtko za mnogé poträbé i raboté |36| i né htäsmo imý 
platiti ðo úzé kral(ý) Tvarýtko Alovizú, bratú Dragoèvú, |37| 
grédú}é Alúvizý na úgré biséra i papýra, i za to à kral(ý) Dabi{a 
dasmo |38| Dragoõ Gú~éti}ú i négovi bratii i vasakomú òd[ý] nihý 
vasú na{ú mo}ý |39| i kripostý, pravýdú i värovaniè da òd[ý] 
danasý napriédý mästo nasý |40| ú Dúbrovýniký i ú Bnétýké i po 
vasihý stranahý Dragoè i négova brat(i)à |41| i vasaki niõ mo`é 
pitati i úzéti na pravýdú i izvaný pravýdé |42| na Novakú 
Ma}édolú i négové brat(i)è i vasakoga niõ kako7 na{é c(a)r ĐĐĐn(i)ké 
|43| i kako ònézý koi sú drý`ali c(a)rýné na{é a né doplatili do 
dévétýdésétý |44| i pétý litarý fina srébra. Tolikú mo}ý, 
kripostý, òblastý, pravýdú |45| i värovaniè da ima Dragoè i négo-
va bratýà i vasaki niõ súprotävú |46| Novakú ré~(é)nomú i négovi 
bratii vasakoga niõ kako na cariniké |47| dlý`niké na{é kolikú è 
imilý (!) kral(ý) Tvrýtko ú `ivoti búdé |48| i kolikú à kral(ý) 
Dabi{a imamý, g[ospo]d[i]ný i namästniký ú gospod(ý)stvú, |49| i 
vasémý inomý g[ospo]d[i]na Tvrýtka kral(a), a tomú rú~nici i 
svädoci dvorýski |50| kral(év)stva mi Goàký Dragoslavi} i knézý 
Dragi}ý Hrývatini}ý |51| i na{ý värýni i výzlõblèni 
protovistiàrý @oré i na{ý |52| po~(ý)téni kapélaný popý Milacý 
i Õrai Voléti}ý. Pisano na Cécéni |53| ú dvorih(ý) ré~(é)noga 
na{éga protovistiàra @orété vý läta ro`d[ý]stva |54| Hristova 
na ~÷÷.t÷.vvvv ÷÷ ÷÷. i .v÷÷. litò, {ésti d(ý)ný m(i)sé(c)a marý~a. 
 

Запис о препису на српскословенском језику: 
 

|55| À Rúsko s(i)ný méðra Kristofala läkara, lògofétý dúbro-
va~ýki, pisah(ý) sé vrýhú |56| pisano ko donésé Radoslavý 
[émýkovi}ý òd[ý] g[ospo]d[i]na kralà bosanýskoga, |57| a po 
zapovädú g[ospo]d[i]na knéza Mi{éta Búbalèvi}à i nègova maloga 
vä}a. 

                                                 
7 Изостављено и код Пуцића и код Љ. Стојановића. М. Пуцић, Споменици срп-

ски II, 35; Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 171. 
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Превод записа о препису повеље 
 

1392, индикта петнаестог, дана 20. маја. Писмо пресветлог господи-
на Стефана Дабише, краља Босне итд. 〈...〉, запечаћено и оверено 
печатом са булом тога господина краља, о овлашћењу сер Клементу 
Мариновом Гучетићу са браћом против Новака Маћедола и браће за 
наплату дуга, следећег садржаја на словенском језику, уручено је гос-
подину Михаилу Бобаљевићу, поштованом кнезу општине дубровачке 
и његовом Малом већу по Радославу Шемковићу, слузи и посебном 
гласнику самог господина краља који је послат са овим писмом. 

Поменути господин кнез и поменуто његово веће (било 〈...〉 – прецр-
тано) закључили су да је (у свему и према свему што садржи – прецр-
тано) ово важеће краљево писмо, да је његовим печатом било за-
печаћено и да га поменути сер Клемент и његова браћа могу легитимно 
користити кад год им треба. 

 И поменути господин кнез и Веће су одлучили и наредили Руску, 
сину магистра Кристофора, словенском писару општине дубровачке, 
да ово писмо треба одмах овде да препише на словенском у потпуно-
сти и према свему што у њему стоји. 

 

Каснији запис на маргини са леве стране: 
 

Дана 27. маја 1392. Ова је белешка исправљена, тј. поништени су 
неки делови, а неки делови су јој придодати, како стоји према заповес-
ти господина ректора и Малог већа.8 
 

Превод преписа повеље 
 

У име Христа, амин. Од краљевства ми да је свакоме на знање, да су 
Драгоје Гучетић са браћом и Новак Маћедол са браћом закупили од 
господина краља Твртка марта месеца 1389. године од рођења Христо-
вог, царину сребреничку и Понор, на две године по 425 литара финог 
сребра, за сваку годину по пола: половину споменутих царина имао је 
да држи Драгоје са браћом, половину Новак Маћедол са браћом. И 
Драгоје са својом браћом платио је у потпуности и поштено сав њихов 
део који је требало да плате и одбивши двадесет дана када нису држали 
споменуте царине због смрти краља Твртка и одбивши остале штете 
које су имали у споменутим царинама и одбивши што су дали у среб-

                                                 
8 Део на маргини односи се на брисање и додавање појединих делова текста у 

белешци о овлашћењу. 
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ру, у свити, у платну и у бисерној дугмади, и одбивши за Пусту Среб-
реницу. Одбивши све горе записано и учинивши чист рачун, остао је 
дужан краљевству ми Новак Маћедол са братијом деведесет и пет ли-
тара фина сребра. И због тог дуга Новака и његове браће нисмо хтели 
да исплатимо Драгоју и његовој браћи (оно) што им је остао дужан го-
сподин краљ Твртко за многе потребе и работе и нисмо хтели да им 
исплатимо бисере и бибер што је узео краљ Твртко Аловизу, брату 
Драгојевом, када је Аловиз ишао у Угре и зато ја, краљ Дабиша, дали 
смо Драгоју Гучетићу и његовој браћи и свакоме од њих сву нашу моћ, 
снагу, правду и овлашћење, да од данас надаље, уместо нас, у Дубров-
нику и у Млецима и у свим крајевима, Драгоје и његова браћа и сваки 
од њих појединачно може упитати и узети на правду и изван правде9 
Новака Маћедола и његову браћу и свакога од њих као наше царинике 
и као оне који су држали царине наше, а нису исплатили деведесет пет 
литара финог сребра. Толику моћ и снагу, власт, правду и овлашћење 
нека имају Драгоје и његова браћа, и свако од њих према споменутом 
Новаку и његовој браћи и сваком од њих као цариницима – нашим ду-
жницима, колику је имао краљ Твртко за живота и колику ја краљ Да-
биша, господин и наследник имам у господству и свему осталом од го-
сподина Твртка краља. А томе су ручници и сведоци краљевства ми: 
дворски Гојак Драгославић и кнез Драгић Хрватинић и наш верни и 
веома љубљени протовестијар Жоре и наш поштовани капелан поп 
Милац и Јурај Волетић. Писано на Цецени, у двору споменутог нашег 
протовестијара Жорете, у години од рођења Христовог 1392. године, 
шестог дана месеца марта. 

 

Запис на српскословенском језику: 
 

Ја, Руско, логотет дубровачки, син мештра лекара Кристофора, пре-
писах од почетка написано, што је донео Радослав Шемковић од гос-
подина краља босанског, а по заповеди господина кнеза Мишета Бо-
баљевића и његовог Малог већа. 
 

Околности настанка и дипломатичке особености 
  

Ступивши на власт Стефан Дабиша морао је, као и сваки нови 
владар, да регулише обавезе заостале иза претходника на престолу, па 
између осталог и да сведе рачуне у вези са пословањем, дуговима и из-
                                                 

9 Формулација „да може упитати и узети на правду и изван правде“ односи се 
на право позивања на суд, али и на вансудско поравнање. 
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давањем царина у закуп из времена краља Твртка I. Поводом једног 
таквог свођења рачуна са дубровачким властелином и трговцем Драго-
јем Гучетићем и његовом браћом сачувана су три акта краља Дабише, 
два од истог датума 6. марта 1392, на име самог Драгоја и браће му: 
разрешница и овлашћење, и писмо Дубровчанима, у вези са овлашће-
њем издатим Гучетићима, од 6. јуна исте године. Сва три акта донео је 
у Дубровник посланик краља Дабише Радослав Шемковић.10 

Писмо Општини, које је вероватно пратило овлашћење, није 
сачувано.11 Да је краљ Дабиша, изгледа, том приликом, или касније, 
заиста писао дубровачким властима, сазнајемо из сачуваног писма Ду-
бровчанима из јуна месеца, када такво писмо спомиње сам Дабиша.12 

Овлашћење почиње коришћењем обeју, симболичких и вербал-
них инвокација, често у паралелној употреби у босанској канцеларији, 
при чему се последња: У име Христа, амин, вероватно преузета из 
далматинских градова, први пут јавља у сачуваним босанским актима 
управо у два документа краља Дабише од 6. марта.13 Краткој интиту-
лацији следи нешто краћа промулгација14, на коју се наставља експо-
зиција, обилна историјским чињеницама, која нас детаљно обавештава 
о околностима настанка правног чина. У оквиру експозиције налази се 
и приказ пословања Гучетића у вези са спорним дуговањима који са-

                                                 
10 О разрешници браћи Гучетићима видети: А. Фостиков – Н. Исаиловић, По-

веља краља Стефана Дабише о разрешењу рачуна Драгоја Гучетића и његове браће, 
ССА 8 (2009) (у припреми за штампу). Детаљније о околностима настанка овлашће-
ња браћи Гучетић издатог ради наплате дугова од Новака Маћедола и о каснијем пи-
сму Општини видети: Н. Исаиловић – A. Фостиков, Писмо краља Стефана Дабише 
Дубровчанима о овлашћењу Драгоју Гучетићу у вези са дугом Новака Маћедола (у 
овој свесци ГПБ). 

11 Приликом издавања аката у вези са свођењем рачуна са појединим 
Дубровчанима, владари су обично слали и посебно разрешно писмо Општини (тзв. 
дводелне разрешнице). Р. Ћук, Дубровчани – закупци царине у Олову, у: Земља 
Павловића, средњи вијек и период турске владавине, Бања Лука-Српско Сарајево 
2003, 249, нап. 8. Видети и изнад, нап. бр. 1. Како је овом приликом Дабиша издао 
две повеље браћи Гучетић, вероватно је да је том приликом послао бар једно пратеће 
писмо о поменутим актима на име Општине. 

12 Н. Исаиловић – A. Фостиков, Писмо краља Стефана Дабише Дубровчанима 
о овлашћењу. 

13 С. Станојевић, Студије I, Глас СКА 90 (1912) 78, 86–87, 90–91. О бројним 
утицајима из далматинских градова под босанском влашћу видети: Н. Исаиловић, 
Политика босанских владара према Далмацији (1391–1409), Београд 2008, 228–240. 
(магистарски рад у рукопису) 

14 С. Станојевић, Студије VI, Глас СКА 94 (1914) 237. 
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држи и поравнање рачуна, па се сматра да ово овлашћење садржи и 
елементе разрешнице.15 

У диспозицији, која садржи одлуку о овлашћењу, краљ Дабиша 
преноси своје право наплате заосталог дуга од Новака Маћедола на 
Драгоја и браћу, додељујући им у одређеном случају своју моћ и снагу, 
правду и овлашћење. Интересантно је да исте речи, додајући и реч 
власт у средину – моћ и снагу, власт, правду и овлашћење – Дабиша 
понавља у наставку диспозиције истичући своје право на власт и нас-
ледство краља Твртка. Овом приликом Дабиша износи чињенице да је 
његова власт једнака оној краља Твртка чији је он пуноправни наслед-
ник, односно господин и наследник ... у господству и свему осталом од 
господина Твртка.16 

Сведоци. На крају повеље налази се листа петорице ручника, који 
су истовремено и сведоци: дворски Гојак Драгославић, кнез Драгић 
Хрватинић, протовестијар Жоре Бокшић, капелан поп Милац и Јурај 
Волетић. Акценат је стављен на ручнике, од којих су овом приликом 
бар тројица били носиоци одређених функција у државној управи: 
дворски, протовестијар и краљев капелан. Пошто повеља нема уо-
бичајени списак сведока, као представника појединих области средњо-
вековне босанске државе, већ њихову функцију гаранта врше личности 
државне управе и дворани, кнез Драгић Хрватинић, представник „зем-
ље“ Босне, јавља се овде вероватно у својству високог дворанина.17 

Датум. Овлашћење је датирано у потпуности, местом и датумом, 
приликом чега је коришћена стандардна процедура и редослед. Као 

                                                 
15 М. Благојевић, Државна управа, 149–150. 
16 Колико је познато, овлашћење је и први сачувани акт у ком Дабиша истиче 

своје право на власт. У ово време његови односи са Дубровником још нису били 
регулисани и Дубровчани су отезали да му исплате регалне трибуте, па је Дабиша 
вероватно користио и ову прилику да подсети Општину на своја владарска права. Pr. 
N. Lonza – Z. Šundrica, Odluke dubrovačkih vijeća 1390–1392, Zagreb–Dubrovnik 2005, 
285. Видети и: M. Динић, Дубровачки трибути, у: Из српске историје средњега века, 
Београд 2003, 735, нап. 52 (прештампано из: Глас СКА 168 (1935) 203–257); Đ. Tošić, 
Bosanska država u vrijeme vladavine kralja Dabiše, Beograd 1976, 20, 23–25, 39–42, 119, 
Библиотека одељења за историју на Филозофском факултету у Београду IS MR 264 
(магистарска теза у рукопису); С. Рудић, Повеља краља Стефана Дабише Дубровнику, 
ССА 6 (2007) 167–175; А. Фостиков, Четири писма босанског краља Стефана Дабише 
Дубровачкој општини о босанским дохоцима, ССА 7 (2008) 129–139. 

17 М. Благојевић, Државна управа, 149–151; С. Рудић, Повеља краља Стефана 
Дабише кћерци Стани, ССА 4 (2005) 181, 191; Ј. Мргић, Повеља бана Стјепана II 
Котроманића кнезу Вукославу Хрватинићу, ССА 7 (2008) 55. 



Повеља краља Дабише у вези са дугом Новака Маћедола 

 79 

место издања наведен је двор краљевог протовестијара Жорета Бокши-
ћа на Цецени. Сам датум исписан је према обрасцу: за дан и годину ко-
ришћена су слова глагољице у складу са њиховом бројном вредношћу, 
при чему је за број 90 коришћено грчко слово копа, а месец је наведен 
словима.18 

Печат. Према белешци од 20. маја на латинском језику ов-
лашћење је било снабдевено утиснутим печатом краља Дабише: litera 
... ipsius domini regis sigilli impressione sigillata et bullata. Будући да је 
сваки детаљнији опис изостао, није познато који је печат био у пита-
њу.19 

На крају, остало је још да се укаже да овај документ пружа пода-
тке о приближном времену смрти краља Твртка I, око чега се доста ра-
справљало у старијој историографији. Како сазнајемо из документа, 
уговор о закупу царина, из марта 1389. године, склопљен са краљем 
Твртком, није у потпуности испоштован, већ је услед смрти владара од 
договореног рока остало неискоришћено 20 дана. Ако се узме да је 
уговор склопљен последњег дана марта (31. III), Твртко је умро најкас-
није 11. марта 1391, а ако је закуп договорен нешто раније, време смр-
ти уследило је између 1. и 11. дана истог месеца.20 

                                                 
18 О датирању и употреби копе у босанској канцеларији: А. Фостиков, Повеља 

краљице Јелене кнезу и општини дубровачкој о укидању царина у Маслинама и 
Сланом, ССА 5 (2006) 182, нап. 32–33. 

19 Термин bullatus – партицип перфекта глагола bullare / bollare, у вези са речју 
bulla / bullum (була, печатна грудва од воска или метала), може да се тумачи као за-
печаћен, оверен, али и као оверен висећим печатом, односно печатом који је 
причвршћен. Говорећи управо о овом случају из 1392. године, Г. Чремошник је изнео 
мишљење да је свакако у питању био воштани печат, не наводећи да ли термин има 
везе са тим да ли је у питању отисак типара на самом документу или на печатној груд-
ви касније причвршћеној. J. F. Niermeyer, Mediae latinitatis lexicon minus, Leiden 1976, 
106; G. Čremošnik, Studije za diplomatiku i sigilografiju, 75. Ако је реч о воштаном 
висећем печату, највероватније је у овој повељи био коришћен средњи печат краља 
Дабише, који сам Дабиша назива наш висећи печат. P. Anđelić, Srednjovjekovni pečati, 
33, T. VII; ЛССВ, 510–513 (Д. Синдик); А. Фостиков, Два документа краља Дабише о 
разрешењу рачуна Жорета Бокшића, ССА 7 (2008) 146–147, нaп. 11. 

20 Poviest hrvatskih zemalja Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1942, 346–347; С. 
Ћирковић, Историја Босне, 165, 169. Забуну око датума Тврткове смрти дуго су 
стварали Летопис задарског патриција Павла Павловића (XIV–XV век) који је 
наводио да се она збила 23. марта, а затим и Ђелчићев Diplomatarium Ragusinum 
(1887) у коме је погрешно наведен датум из дубровачке архивске књиге (17. март, 
дан када су Дубровчани расправљали о околностима насталим после смрти босанског 
краља, грешком је претворен у 17. фебруар 1391. године). 
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Просопографски подаци 
 

Стефан Дабиша (Stephanus Dabissa), краљ, 72 (страна), 2 (ред у 
издању); 74 (II), 22, 34, 45 – Краљ Босне (1391–1395). Био је рођак, ве-
роватно брат од стрица, краља Твртка I. Његово време обележило је 
повлачење из већег дела новоосвојених територија на простору 
Далмације и Хрватске и почетак јачања утицаја великаша у појединим 
областима Босанске краљевине, као и у државном сабору. Наследила га 
је супруга Јелена Груба. 

 Литература: Đ. Tošić, Bosanska država u vrijeme vladavine kralja 
Dabiše, Beograd 1976. (магистарски рад у рукопису); ССА 5 (2006) 184 
(А. Фостиков). 

Драгоје (Климент) Маринов Гучетић (ser Clemens Marini de 
Goçe), дубровачки властелин и трговац, 72, 4; 73, 13, (II) 2, 7, 8; 74, 
18, 21, 22, 25, 30 – најистакнутији представник породице Гучетића у 
другој половини XIV века, који се у изворима помиње између 1363. и 
1396. године. Био је син Марина (Мароја) Гучетића (пом. 1345–1368) и 
Бјеле (пом. 1348–1386), ћерке Николе Буће. Убрзо после очеве смрти, 
Драгоје је ушао у државну службу као чиновник и дипломата. Био је 
посланик код Твртка I 1382. године и његовом је заслугом краљ издао 
повељу о укидању солане у Драчевици, тј. Новом, након тешких и ду-
гих преговора. Током 1383. године Драгоје је био упућен у мисију у 
Венецију, а затим поново краљу Твртку. У наредним годинама прошао 
је кроз скоро сва звања и службе у Дубровнику и више пута је вршио 
дужност општинског кнеза. 

Браћа која се, уз Драгоја, збирно помињу у писму краља Дабише 
су Лудовик (Алојзије, Аловиз), Рафаил, Никола и Иван. Наведени 
Гучетићи су често наступали заједно у пословима као „fraterna socie-
tas“, па се у том својству јављају и као закупци царина у Каменици, 
Сребреници и Понору. Главно пословање поменуте браће било је усме-
рено на трговину босанским оловом у Дубровнику и дубровачком 
сољу у Босни. Со су од општине, којој су продавали олово, добијали по 
повлашћеним условима. Своје добре односе са босанским владарима 
искористили су да добију и извозне повластице, већ од 1383. године. 
Остваривање веза са још једним Дубровчанином, који је био близак 
босанском двору, Жоретом Бокшићем, олакшало је пословање 
Гучетићима. Заједно са њима су од средине 80–их година XIV века са-
рађивали и Симко Бунић и Андрија Соркочевић. Ова трговачка група 
остваривала је највећи промет са Босном у периоду између 1385. и 
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1392, већи него било које друго дубровачко удружење трговаца. Осим 
у Босни, Гучетићи су трговали сољу и у Брштанику, а њихова делат-
ност обухватала је и трговину тканинама. 

Драгоје Гучетић је од 1380. године био ожењен Николетом (пом. 
1380–1396), ћерком Ђурђа Ђурђевића, са којом је имао синове Марина, 
Алојзија, Ђурђа (Жука) и ћерке Бјелу и Валенту. Умро је око 1396. го-
дине, када му је заведен тестамент. У тестаменту је, између осталог, 
предвиђен и легат за ходочашће на које се био заветовао када му је 
брат Алојзије ослобођен из заробљеништва анжујског војводе (1383). 
Будући да је Драгоје Маринов, по свему судећи, умро 1396, вероватно 
је да је Климент Гучетић, поменут у дубровачкој повељи краљу Остоји 
из фебруара 1399, један други члан овог рода, Климент Витков, иако је 
он био знатно мањег угледа. Драгојева браћа била су активна и у XV 
веку, и као трговци и као државни службеници, али ниједан од њих ни-
је имао тако богату каријеру као Драгоје. 

Извори: М. Пуцић, Споменици српски II, 33–35; Monumenta Ragu-
sina III, Zagreb 1895, 267; Monumenta Ragusina IV, Zagreb 1896, према 
регистру; Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 83–85, 140–142, 169–172, 
427–429, док. бр. 85, 143, 176–177, 432; Ј. Тадић, Писма и упутства 
Дубровачке републике I, Београд 1935, 277–280, 289, 301, 350, 416; М. 
Динић, Одлуке Већа Дубровачке Републике I, Београд 1951, према ре-
гистру; Исти, Одлуке Већа Дубровачке Републике II, Београд 1964, 
према регистру; pr. N. Lonza – Z. Šundrica, Odluke dubrovačkih vijeća 
1390–1392, Zagreb–Dubrovnik 2005, према регистру. 

Литература: Poviјest hrvatskih zemalja Bosne i Hercegovine, Saraje-
vo 1942, 323–323; М. Медини, Дубровник Гучетића, Београд 1953, 59, 
110–115; И. Манкен, Дубровачки патрицијат, 13, 20, 70, 120, 150, 240–
253, 280, 416, 418, 450, таб. бр. XXXIV/2–XXXIV/6; M. Brkovi ć, 
Srednjovjekovne latinske isprave bosanskih vladara izdane Dubrovniku, 
Anali Dubrovnik 28 (1990) 60. 

Новак Маћедол (Novachus Machiedon), дубровачки трговац, 
72, 4; 73 (II) , 2, 7, 15; 74, 17, 27, 31 – О Новаку Маћедолу и његовој де-
латности постоје само спорадични подаци. Он је био дубровачки 
грађанин и припадник пучког слоја. Његово порекло није нам познато, 
мада би презиме могло указивати на простор Македоније. Први пут се 
помиње септембра 1378. у документу којим се трговац Богдан Прибо-
јевић-Округли правда дубровачкој влади што не може да дође из Среб-
ренице на суд у Дубровник. Из акта сазнајемо да је Богданова ћерка 
Маруша удата за Новака Маћедола и да је овај добио у мираз део има-
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ња Богдановог брата Богавчета. Могуће је да је, преко свог таста, Но-
вак остварио прве пословне контакте са босанским владарима. Готово 
је сваки његов каснији помен везан за некакав спор. Тако је децембра 
1381. поведена истрага против Ивана, Новаковог брата, због тога што 
је био у групи дубровачких трговаца који су робу купљену од странаца 
продавали у Венецији. Дотични Иван је јануара 1382. завршио због то-
га у затвору. Крајем јула 1388. Новак Маћедол је био у групи људи ко-
ји су дали јамство за ослобођење Маринка Тоболчаревића, оптуженог 
за злоупотребе при наплати царине у Вучитрну. Маћедол је положио 
300 дуката гаранције, али како је поменути Маринко опет завршио у 
затвору већ у августу исте године, залог је поништен. У октобру 1388. 
године Новак се јавља као епитроп покојног Матка Звездића. 

Судећи према Дабишиним повељама из марта 1392, Маћедол је 
са својом браћом и браћом Гучетић у марту 1389. од краља Твртка I 
добио на две године закуп царине у Сребреници и Понору, што је под-
разумевало плаћање 425 литара финог сребра годишње. Када је закуп 
истекао, Новак је кришом напустио Сребреницу, не плативши дугова-
них 95 литара сребра. Његови пословни партнери Гучетићи добили су 
од босанског краља Дабише разрешницу свих својих дугова и ов-
лашћење да наплате Маћедолов дуг. Дубровчани испрва нису учинили 
ништа у вези са овим послом, да би, после поновног инсистирања кра-
ља Дабише, 14. августа 1392. дали рок од месец дана Новаку Маћедолу 
да дође лично или пошаље овлашћеног заступника у вези са спором са 
Гучетићима око поменутог дуга. Спор се отегао јер се, у време када је 
Климент (Драгоје) Гучетић био дубровачки кнез, 1. децембра 1392. по-
ново помиње спор са извесним Николом Маћедолом и заступником 
Новака Маћедола. 

Новак је своју делатност ускоро пренео у Србију, опет као заку-
пац царине. Помиње се у мају 1398, када су се Дубровчани жалили 
кнегињи Милици што су њен протовестијар Иван и цариник Маћедол у 
Новом Брду претукли неке дубровачке трговце јер су се усудили да им 
затраже исплату дуга. Са друге стране, већ у марту 1399. кнегиња Ми-
лица је била та која се жалила да су јој извесни Ђерђаш и Новак Маће-
дол, њени бивши цариници, дужни. У одговору су дубровачке власти 
истакле да је Новакова кућа већ продата његовим дужницима и да кне-
гињи не могу помоћи у вези са њеним потраживањима. Због Новака је 
касније затваран и Стан Илић, оптужен да има неко његово сребро 
(1401). Упркос поменутим споровима са српским властима, Маћедол је 
и 1411. деловао у Новом Брду и то као компањон породице 



Повеља краља Дабише у вези са дугом Новака Маћедола 

 83 

Ђерђашевића. Те године се са партнерима обраћао госпођи Мари Бран-
ковић због сукоба око неких рудних рупа. То је уједно и последњи по-
мен Новака Маћедола у познатим изворима. Међутим, његов син Ђурађ 
помиње се децембра 1428. у Трепчи, у дубровачкој колонији, где је про-
тив њега и још двојице људи извесни Цвитко Влакановић поднео тужбу. 

Извори: М. Пуцић, Споменици српски I, II, 13, 17–18; Исти, 
Споменици српски II, 33–36; К. Јиречек, Споменици српски, 102; Љ. 
Стојановић, Повеље и писма I–1, 169–172, 185, 189–190, док. бр. 176–
177, 191, 197; Ј. Тадић, Писма и упутства Дубровачке републике I, 
370–371; М. Динић, Одлуке Већа Дубровачке Републике I, 183; Исти, 
Одлуке Већа Дубровачке Републике II, 479, 491; А. Веселиновић, Дуб-
ровачко Мало веће о Србији (1415–1460), Београд 1997, 225; pr. N. 
Lonza – Z. Šundrica, Odluke dubrovačkih vijeća 1390–1392, 229, 249. 

Литература: М. Динић, Трепча у средњем веку, ПКЈИФ 33 (1967) 
6; Исти, За историју рударства у средњевековној Србији и Босни I, Бе-
оград 1955, 53, 93; Исти, За историју рударства у средњевековној Ср-
бији и Босни II, Београд 1962, 45, 51, 75; И. Манкен, Дубровачки 
патрицијат, 242; Р. Ћук, Тоболчаревићи – Дубровчани пореклом из 
Пријепоља, ИГ 1–2 (1996) 23–24. 

Михаило (Мише) Бобаљевић (Michael de Baballio), дубро-
вачки кнез, 72, 6; 74, 44 – дубровачки властелин и трговац. Претпос-
тавља се да је син Вучете Бобаљевића и Лизе Крусић. Помиње се из-
међу 1348. и 1400. године. Забележено је да је из три брака имао сед-
моро деце. Уз брата Влаха био је најистакнутији представник свог рода 
у другој половини XIV века. Од средине шездесетих година поменутог 
столећа, Мише се често појављује на високим положајима (члан већа, 
кнез, судија, кнез Стона), а био је упућиван и у посланства у Италију и 
код словенских владара. Боравио је у Млецима (1360–1361), водио пре-
говоре са жупаном Санком (1362), присуствовао дочеку босанског бана 
Твртка у Дубровнику (1366), путовао на угарски двор (1366), отишао у 
мисију краљу Вукашину (1367) и, коначно, боравио као посланик у Бос-
ни (1378). Мање је познато Бобаљевићево финансијско пословање. Зајед-
но са братом Влахом и са Паскојем и Маројем Гучетићем, као мањин-
ским партнерима, трговао је сољу и извозио стоку у Венецију. Његов 
син Вукша Мишетић био је цариник у Србији почетком XV века. 

Литература: И. Манкен, Дубровачки патрицијат, 118–120, таб. 
бр. I/2. 

Радослав Шемковић (Radoslavus Semchovich), 72, 7; 74, 44 – 
Човек краља Стефана Дабише, који је за свог господара више пута то-
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ком 1392. и 1393. године путовао у Дубровник, носећи краљева писма 
и излажући његове предлоге и захтеве. Познато је да је дубровачким 
властима однео краљевску разрешницу рачуна Драгоја Гучетића (у 
марту 1392), овлашћења о наплати дуга од Новака Маћедола (у марту и 
јуну 1392) и разрешенице рачуна протовестијара Жорета Бокшића (у 
септембру и октобру 1393). Уз Радослављево име не наводи се никад 
нити једна титула, па је стога тешко утврдити његово порекло и друшт-
вени статус. Досад је углавном повезиван са властеоском породицом 
Семковића, али за такву тврдњу не постоји никакав доказ, јер се Радо-
слав не помиње у повељама издатим Семковићима из 1394. и 1395. го-
дине, а у ћириличким документима увек се наводи у облику Шемко-
вић, а не Семковић. 

Извори: М. Пуцић, Споменици српски II, 33–39. 
Литература: М. Динић, Хумско-требињска властела, Београд 

1967, 34; С. Рудић, Босанска властела у XV веку, Београд 2004, 92 (до-
кторска дисертација у рукопису); ССА 5 (2006) 166 (С. Рудић); ССА 7 
(2008) 145, 146, 148, 151, 152 (A. Фостиков). 

Руско, мештра Кристофора (Ruscho, magistri Christofori), 73 
(I), 15; 74, 43 – дубровачки писар и канцелар (логотет) за словенски, тј. 
српски, језик крајем XIV и почетком XV века. Био је син Христофора, 
лекара из Беневента, који је такође био у служби Дубровника. Руско се 
једно време бавио трговином у Апулији, а деловао је и као дипломата, па 
је тако крајем 1409. године ишао у мисију у Босну да би од краља Остоје 
затражио потврду повластица за Дубровчане. Први пут се помиње 1384. 
као заменик писара Марина, да би, временом, напредовао у служби. Ум-
ро је у лето 1430, а на положају српског канцелара наследио га је Никша 
Звијездић. У тзв. „Русковој књизи“ коју је објавио М. Пуцић, налазе се 
преписи дубровачких писама упућених српским и босанским владарима. 

Литература: М. Пуцић, Споменици српски I, XXXI–XXXIV; В. 
Вулетић-Вукасовић, Увјет Хрвоје, војводе спљетскога и опћине 
дубровачке проти Остоји, краљу босанскому, ГЗМ 6 (1894) 763–764; 
С. Станојевић, Студије I, Београд 1928, 404–406, 408–409; ССА 4 
(2005) 205 (А. Фостиков). 

Твртко, 73 (II), 3, 11; 74, 19, 20, 33, 35 – босански краљ Стефан Твртко I. 
Аловиз, брат Драгоја Гучетића, 74, 21 – Лудовик (Алојзије, 

Аловиз) Гучетић, један од браће Драгоја Гучетића. Видети литературу 
под Драгоје (Климент) Маринов Гучетић. 

Гојак Драгославић, дворски, 74, 36 – кнез Гојак Драгославић 
(Драгосалић). Видети: М. Благојевић, Државна управа, 149–150; С. Ру-
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дић, Босанска властела у XV веку, 52–53; ССА 1 (2002) 124 (Р. Ми-
хаљчић); ССА 6 (2007) 180 (С. Рудић); ГПБ 1 (2008) 132 (Р. Михаљчић). 

Драгић Хрватинић, кнез, 74, 37 – Драгић Хрватинић је био је-
дан од чланова горњобосанске властеоске породице Хрватинића. Ви-
дети: С. Рудић, Босанска властела у XV веку, 100–101; ССА 4 (2005) 
176–177, 181, 185–186 (С. Рудић). 

Жоре, протовестијар, 74, 38, 40 – протовестијар Жоре Бокшић. 
Видети: ССА 7 (2008) 139 (А. Фостиков). 

Поп Милац, капелан, 74, 39 – Поп Милац, капелан краља Даби-
ше. Као и други капелани на босанском двору обављао је вероватно 
разне послове за владара. Спомиње се само у два документа краља Да-
бише од 6. марта 1392. 

Извори: Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 170, 171. 
Литература: М. Благојевић, Државна управа, 149–151. 
Јурај Волетић, 74, 39 – личност непозната из других извора. 

Пошто се на повељи јавља као ручник, вероватно је био властелин и 
припадао дворанима краља Дабише. 

Извори: Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 170, 171  
Литература: М. Благојевић, Државна управа, 149–151; С. Рудић, 

Босанска властела у XV веку, 45. 
 

Установе и важнији појмови 
 

Поједине установе и важнији појмови, који се спомињу у овим 
актима, већ су више пута обрађивани у претходним бројевима Старог 
српског архива и Грађе о прошлости Босне и стога нису овде посебно 
тумачени, већ се упућује на раније бројеве, или последњи број који да-
је преглед претходних. 
 

Litera , 72, 2, 8, 9, 11 – овде у значењу повеље, овлашћења. Виде-
ти: ССА 7 (2008) 34 (Д. Јечменица). 

Господин (dominus), 72, 2, 3, 6, 7, 9; 73 (I), 14, 22; 74, 19 – виде-
ти: ССА 7 (2008) 97 (Р. Поповић), 185 (Н. Исаиловић); ГПБ 1 (2008) 17 
(Ј. Мргић), 97 (Н. Исаиловић), 154-155 (А. Фостиков). 

Кнез, у Дубровнику (rector), 72, 6, 9; 73 (I), 14, 16, 22; 74, 46 – 
највиши званичник општине. Дубровачки кнез се у латинским доку-
ментима после 1358. године звао rector, док је у другим далматинским 
општинама кнез називан comes-ом, док су rectores били изабрани орга-
ни са судским овлашћењима. 
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Литература: И. Манкен, Дубровачки патрицијат, 35–36; V. Foretić, 
Povijest Dubrovnika I, Zagreb 1980, 131–136; ССА 1 (2002) 50 (Н. Порчић); 
ССА 2 (2003) 192 (А. Фостиков); ССА 5 (2006) 184 (А. Фостиков); ГПБ 1 
(2008) 50 (Д. Јечменица), 82 (А. Смиљанић), 155 (А. Фостиков). 

Мало веће (Minor consilium) , 72, 7, 10; 73 (I), 15, 22; 74, 46 – ви-
дети: ССА 1 (2002) 50 (Н. Порчић); ССА 6 (2007) 51 (Р. Поповић). 

Familiaris , 72, 8 – слуга. Видети: ССА 5 (2006) 184 (А. Фостиков). 
Nuncius, 72, 8  – гласник, али и посебни дипломатски изасланик, 

посланик. видети: ССА 2 (2003) 28 (Н. Порчић). 
Ius, 73 (I), 13 – закон, право. Видети: ССА 7 (2008) 155 (А. Фостиков). 
Логотет дубровачки (scribanus schlavichus), 73 (I), 15; 74, 43 – 

видети: ССА 7 (2008) 154 (А. Фостиков). 
Царина, 73 (II) , 4, 11, 12; 74, 28 и цариник, 74, 28, 32 – ССА 4 

(2005) 184, 206 (А. Фостиков); ССА 5 (2006) 96 (Н. Порчић), 155 (Р. 
Поповић); ГПБ 1 (2008) 82 (А. Смиљанић). 

Литра, 73, 6, 16 – видети: ГПБ 1 (2008) 156 (А. Фостиков). 
Фино сребро, 73 (II), 6, 13; 74, 17, 28 – Сребро је било главни 

производ српских и босанских рудника. Зависно од квалитета, чистоће и 
присуства осталих метала у руди делило се на више врста: сребро (argen-
tum, argento), фино или бело (argentum finum, argentum album) и гламско 
или златоносно (argento de glama, argento cum auro, argentum deauratum). 

Литература: ЛССВ, 631–634 (С. Ћирковић); С. Ћирковић – Д. Ко-
вачевић-Којић – Р. Ћук, Старо српско рударство, Београд–Нови Сад 
2002, 67 (Р. Ћук), са старијом литературом. 

Свита, 73 (II), 13  – видети: ГПБ 1 (2008) 50 (Д. Јечменица). 
Postavýci (поставци), 73 (II), 13 – Под поставцима се изгледа по-

дразумевала нека врста одеће или комада платна тачно обрезаних за 
посебну намену. За разлику од поставе која се у изворима јавља као: 
постава или печа поставке, поставци се јављају као такви или као 
свилени поставци. 

Извори: Повеље и писма I–1, 171, 220; I–2, 476, 477.  
Литература: Б. Поповић–Б. Цветковић, Одевање и кићење, у: 

Приватни живот у српским земљама средњег века, Београд 2004, 370; 
ЛССВ, 464–467 (Ђ. Петровић), 734–735 (Д. Динић-Кнежевић). 

Pútýca bisérýna (бисерна дугмад), 73 (II), 13 – Дугмад су у сред-
њем веку често имала украсну намену. Видети: Б. Радојковић, Накит 
код Срба од XII до краја XVIII века, Београд 1969, 64, 154, 155, 231, 
232, 270; ЛССВ, 427–432 (Б. Радојковић). 
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RRRRazlogý, 73 (II), 15 – рачун. Видети: ССА 4 (2005) 206 (А. Фостиков). 
Господство, 74, 35 – видети: ССА 7 (2008) 98 (Р. Поповић). 
Ручници, 74, 36  – видети: ГПБ 1 (2008) 119 (П. Драгичевић). 
Сведоци, 74, 36 – видети: ССА 7 (2008) 55 (Ј. Мргић); ГПБ 1 

(2008) 19 (Ј. Мргић), 119 (П. Драгичевић). 
 Дворски, 74, 36 – видети: ССА 1 (2002) 128 (Р. Михаљчић); ГПБ 

1 (2008) 119–120. (П. Драгичевић). 
 Кнез (у Босни), 74, 37 – видети: ССА 5 (2006) 184 (А. Фостиков); 

ССА 6 (2007) 137–138 (Н. Исаиловић), 197 (С. Мишић); ССА 7 (2008) 
173 (Р. Михаљчић). 

 Протовестијар, 74, 38, 40 – видети: ССА 5 (2006) 184 (А. Фос-
тиков); ГПБ 1 (2008) 50 (Д. Јечменица). 

 Капелан, 74, 38 – Капелан на двору босанских владара није се 
бавио само црквеним пословима, тј. пословима духовника. Тако је Рат-
ко, капелан на двору краља Твртка I, постао први краљев протовестијар, 
дум Марко, такође дворски капелан Твртка I, обављао је дужности по-
сланика (1388), а изабрани кнински епископ, Михаило Домиников Дуб-
ровчанин, повремено је вршио дужност канцелара (1390), али и дипло-
матског представника (1394). Краљ Твртко је у једном тренутку и сплит-
ског епископа Андрију од Гвалда назвао својим „духовним капеланом“. 
Појединци који су носили наведено звање, попут презбитера Ратка, ба-
вили су се, веома успешно, и трговином. У складу са тако широким 
спектром деловања је и појава попа Милца са функцијом ручника. 

 Извори: D. Farlati, Illyricum Sacrum III, Venezia 1765, 333; S. 
Ljubić, Listine IV, Zagreb 1874, 323–324, dok. br. 461; Љ. Стојановић, 
Повеље и писма I–1, 88–89; Pr. N. Lonza – Z. Šundrica, Odluke 
dubrovačkih vijeća 1390–1392, 63. 

Литература: Đ. Tošić, Dubrovčanin prezbiter Ratko, stonski kance-
lar, kapelan i protovestijar kralja Tvrtka I i trebinjsko–mrkanjski biskup, 
Godišnjak DI BiH 28–30 (1977-1979) 39–57; М. Благојевић, Државна 
управа, 150–151, нап. 52–54. 
 

Топографски подаци 
 

Сребреница, 73 (II), 5  – Град у источној Босни, у подрињској 
области. У том региону су се налазили рудници сребра и олова, што је 
довело до стварања трговишта Сребренице у којем је формирана дуб-
ровачка трговачка колонија. Град је крајем XIV века припадао краљу 
Босне, затим Хрвоју Вукчићу (око 1404–1410), да би после тога прешао 



Aлександра Фостиков – Невен Исаиловић 

 88 

у руке угарског краља Жигмунда Луксембуршког, који га је поклонио 
свом верном вазалу, српском деспоту Стефану Лазаревићу. 

Литература: М. Динић, Сребрник крај Сребренице, Глас СКА 161 
(1934) 185–196; Исти, За историју рударства у средњевековној Србији 
и Босни I, passim; T. Вукановић, Сребреница у средњем веку, ГЗМ Н.С. 
1 (1946) 51–80, са старијом литературом; M. Vego, Naselja bosanske 
srednjevjekovne države, Sarajevo 1957, 108; Kulturna istorija Bosne i Her-
cegovine, Sarajevo 1966, 230–236 (E. Pašalić), 456 (P. Anđelić); Д. Ко-
вачевић-Којић, Градска насеља средњовјековне босанске државе, Са-
рајево 1978, према регистру; Иста, О домаћим трговцима у средњовје-
ковној Сребреници, Зборник за историју БиХ 1 (1995) 57–76; Иста, Из-
глед Сребренице у дубровачким изворима (1352-1460), у: Градски жи-
вот у Србији и Босни (XIV–XV вијек), Београд 2007, 203–218; D. Vuji-
čić, Hidronimi (imena voda) u lijevom slivu Drine, Sarajevo 1982, 124, 
126–129; С. Ћирковић, Једна парница сребреничких фрањеваца, Годиш-
њак ДИ БиХ 40-41 (1989–1990) 30–41; M. Brković, Srednjovjekovne 
latinske isprave bosanskih vladara izdane Dubrovniku, 60; С. Ћирковић – 
Д. Ковачевић-Којић – Р. Ћук, Старо српско рударство, passim. 

Понор, 73 (II), 5  – Место у непосредној близини Сребренице, ко-
је је имало посебну царину издавану у закуп заједно са сребреничком. 
Није ближе убицирано. 

Литература: видети под Сребреница. 
Пуста Сребреница, 73 (II), 14  – Место Пуста Сребреница (данас 

непознато) са дубровачком колонијом и рудницима, налазило се негде 
у близини Сребренице, у чију околину се рачуналo. Имало је и посебну 
царину, која је давана у закуп Дубровчанима. Након првог спомена у 
овој повељи 1392, јавља се у изворима и првом половином XV века. 

 Литература: видети под Сребреница. 
 (ú) Bnétýké, 74, 25 – (у) Млецима. Ради се о исквареном 

словенском облику имена града Венеције. Постепеним кварењем се од 
облика Venetiis дошло до речи Млеци. 

Цецена, 74, 39 – Цецена није позната из других извора. Пошто се 
као место издања наводи двор краљевог протовестијара Жорета Бок-
шића на Цецени, вероватно је у питању назив за локалитет двора у 
Олову, а познато је да се ту налазио Жоретов двор. Иако данас овај ми-
кротопоним није познат на територији Олова, некада је постојао. Пре-
ма теренском истраживању П. Анђелића из октобра 1976. једна од нај-
виших улица у непосредној близини некадашње католичке цркве свете 
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Марије (данас је ту нова католичка црква) носила је раније назив Це-
цена. Ту је П. Анђелић, на градилишту каснијег Омладинског дома, 
наишао и на остатке лепо тесаног камена, које сматра могућим оста-
цима Жоретовог двора. Можда се ради и о исквареном (или од стране 
Руска погрешно преписаном) облику имена рудника Цецељ или Чечељ 
(Çeçegl) који се први пут помиње у дубровачком документу из 1382. 
године, заједно са Каменицом, која се такође налазила код Олова. 
Према истом извору тај рудник се налазио у непосредној близини Ка-
менице, односно каснијег Олова. Ипак, како је топоним Цецене пот-
врђен у самом Олову, или се и некадашњи Цецељ налазио ту, или се 
иза овог имена крије рудник у селу Чичал, познат из каснијих турских 
извора (неубициран, можда место Ћеће у општини Вареш). 

Извори: Љ. Стојановић, Повеље и писма I-1, 171. 
Литература: D. Kovačević, Trgovina, 26–27; Ista, Žore Bokšić, dub-

rovački trgovac i protovestijar bosanskih kraljeva, Godišnjak DI BiH 13 
(1962) 293–294, 302–304; Иста, Градска насеља, 34, 52, 60; P. Anđelić, 
Srednjovjekovna župa Kamenica ili Krivaja, GZM N.S. 32 (A) (1977) 340–
341, нап. 36; С. Ћирковић – Д. Ковачевић-Којић – Р. Ћук, Старо срп-
ско рударство, 47 (Р. Ћук). Овом приликом остао нам је недоступан 
рад: M. S. Filipović, Varošica Olovo s okolinom, Franjevački vijesnik 7–10, 
god. XLI, Beograd 1934, 231–247. 


