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ПОВЕЉА КРАЉА СТЕФАНА ДАБИШЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ РАЧУНА ДРАГОЈА ГУЧЕТИЋА 

И ЊЕГОВЕ БРАЋЕ 
 

1392, март 6. 
 
 Босански краљ Стефан Дабиша издаје разрешницу рачуна дубровачком 
властелину и трговцу Драгоју Гучетићу, његовој браћи и дружини на име 
закупа Каменичке царине за време краља Твртка I, као и Драгоју и браћи 
му, на име царина у Сребреници и Понору, за време Твртка, као и за време 
своје владавине. 
 

 Le roi de Bosnie Stefan Dabiša délivre une lettre de quittance au noble et 
commerçant ragusain Dragoje Gučetić, ses frères et leur compagnie au nom de la fer-
me de la douane de Kamenica sous le règne du roi Tvrtko Ier, ainsi qu’à ce même 
Dragoje et ses frères, au nom de la ferme de douanes à Srebrenica et Ponor, sous le 
règne de Tvrtko Ier, ainsi que sous son règne. 
 

Опис и ранија издања 
 

Повеља (разрешница) краља Дабише Драгоју Гучетићу сачувана 
је у препису1 дубровачког канцелара Руска Христофоровића, у серији 
Diversa Cancellariae.2 Поред текста повеље на истим листовима налазе 

                                           
1 Према дубровачком закону из 1341. године, одређено је да се сва акта о дуго-

вању, у која спадају и разрешнице, заведу у општинским књигама. Након регистраци-
је оригинал је предаван дестинатару, у овом случају Драгоју Гучетићу. – С. Станоје-
вић, Студије XXI, Глас СКА 157 (1933) 248–249; А. Соловјев, „ Градски закон“ у 
средњовековној Србији, Архив ПДН 16 (1928) 344–346; С. Ћирковић, Осумљичене по-
веље кнегиње Милице и деспота 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. 
Пуцићу препис се налази у књизи за 1392. годину. – М. Пуцић, Споменици српски II, 
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се и два записа. Изнад текста је нешто опширнији запис на латинском 
језику који даје суштину садржаја повеље, име доносиоца и наредбу да 
се повеља региструје и препише, док се испод на српскословенском на-
лази кратки запис који садржи стандардне податке: наредбу о регистра-
цији, име доносиоца и име дубровачког писара. 

Издање овог документа приређено је на основу снимка преписа 
повеље начињеног у Државном архиву у Дубровнику.3 

Ранија издања: М. Пуцић, Споменици српски II, 33–34, бр. 45; К. 
Јиречек, Споменици српски, 102, бр. 45; Љ. Стојановић, Повеље и пи-
сма I–1, 169–170, бр. 176. 
 

Текст повеље и пратећих записа∗ 
 

 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
15 

MCCCLXXXXII, die XVIIII maii 4 
|2| Coram (domino – прецртано) nobilli et prudenti domino Micha-

ele de Babalio, honorabilli |3| rectore comunis Ragusii, necnon eius Mi-
noris consilio per Rado|4|slaum Samchovich, nuncium serenissimi do-
mini domini regis Bossine etc., |5| presentata fuit quedam povelglia dic-
ti domini regis et ipsius sigillo |6| bullata, non cancellata nec in aliqua 
ipsius parte suspecta, et ibidem |7| lecta per Ruschum magistri Christo-
fori, sclaviçi scribani dicti (domini – прецртано) communis |8| Ragusii, 
in presentia domini Chasotti de Chasottis de Tragurio et |9| magistri 
Bartholamei de la Dona aurificis de Veneciis. 

|10| Quam povelgliam dictus dominus rector cum dicto eius Мinori 
conscilio, |11| ad instantiam et requisitionem ser Raphaelis de Goçe et 
ser Alvisii de |12| Goçe ibidem presentium per se et aliis eorum fratri-
bus, mandavit per dictum |13| Ruschum hic subsequenter registrari 
sclaviçe prout scripta est ad |14| (cl – прецртано) cautellam dictorum 
fratrum de Goççe ad quos spectat et pertinet. 

|15| + Va imé H(ri)s(t)a, aminý. Kral(é)výstva mi da é vasakomú 
vidinè sadinémú |16| i poslädýnémú kako Dragoè Gú~éti}ý z brati- 

                                           
33, бр 45. На фотографији друге стране преписа види се ознака 105, што значи да је 
документ накнадно увезан у архивску књигу Diversa Cancellariae 30 и у истој нумери-
сан као стране 104' и 105. 

3 Снимак документа припада личној збирци снимака колеге Радета Поповића, 
који ју је уступио на коришћење Редакцији часописа Стари српски архив, на чему му 
овом приликом срдачно захваљујемо. 

∗ Редакција издања и превода старословенског текста: Татјана Суботин-Голу-
бовић. Редакција издања и превода латинског текста: Драгана Кунчер. 
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òmý i zý drú`ýbomý |17| svoiòmý drý`a carinú kaméni~kú òsamý 
godiðý za gŠospo¹dŠin¹a Tvrýtka |18| kr(a)la i naidosmo da sú po-
~téno i svrý{éno drý`ali i platili ré~énú |19| c(a)rýnú gŠospo¹-
dŠi¹nú Tvrýtkú kralõ i ú ni~émý né òstali dlý`ni. I kúpi |20| 
Dragoè z bratiòmý i Novak Ma}édolý z bratiòmý òd gŠospo¹dŠi-
n¹a Tvrýtka |21| kralà Srébrýnicú i Ponorý ú òpý}inú i naidosmo 
da Dragoè z bratiòmý |22| po~ýténo i svrý{éno plati gŠospo¹dŠin¹ú 
Tvrýtkú kralú vasú svoõ polovicú |23| ðo ih(ý) dostoà{é platiti 
ré~éné c(a)rýné i za vasé iné raboté volà |24| dl ĐĐĐgé koè ès(tý) imalý 
Dragòè i négova bratà sý gŠospo¹dŠi¹nomý Tvarýtkomý |25| kralémý 
vola sa mnomý kralémý Dabi{omý ú vasémý òsta pravý |26| Dragoè 
i négova bratýà i ni~imý né dúlý`aný. I zato gospodýstvo mi |27| 
zapovidi úpisati sai list(ý) i súzi povélõ svobodýnú Dragoõ |28| i 
négovi bratýi da sú svobodýni i ni~imý né dlý`ni òstali i da 
ih(ý) né mogú |29| òdý sélú naprädý pitati ni dlý`iti à kral(ý) 
Dabi{a ni ini gŠospo¹dŠi¹ný bosanýski |30| za nädné cariné ili ra-
boté ili dlýgé ili òpravé ðo godi sú imali ~initi |31| ili òpra-
làti Dragoè z bratiòmý sý gŠospo¹dŠi¹nomý kralèmý Tvarýtkomý 
vola |32| sa mnomý, kralémý Dabi{omý, a tomú vasémú rú~nici i 
svidoci dvorýski |33| na{ý Goàký Dragoslavi}ý i Ivaný Radi-
voévi}ý na{ý värýni stavilacý |34| i gŠospo¹dŠi¹ný @oré na{ý 
värýni i vazlõblèni protovistiàrý i pop Milacý |35| na{ý pò-
~téni kapélaný. Pisano va lita ro`dŠý¹stva Hristova |36| ~÷÷.t÷.v÷. i 
.v÷÷. lito {ésti dŠý¹ný m(i)sé(c)a5 marý~a. 

|37| À Rúsko s(i)ný mé{ýtra Kristofala läkara, logofétý dú-
brový~ki, pisahý |38| sú povélõ vi{é pisanú kú povélõ donésé 

                                           
4 Латински запис је већим делом донео Медо Пуцић, а допунио га је Констан-

тин Јиречек, који је и исправно прочитао датум регистрације. Сем ове исправке Јире-
чек је донео и запис на староиталијанском језику за који каже да претходи запису ко-
ји доноси Пуцић. Пошто се на снимку који је приложен налази само латински запис, 
који је делимично већ објавио и Пуцић, овде доносимо цитат према Јиречеку: „Jo 
Ruscho filio de maystro Cristofalo physicho, scriuan slauonescho del comun de Ragusa vna 
poueya misier lo re Dabissa de Bosina, del so sigillo bolada, presentada per Radoslau Sem-
chouych, messo del detto misier lo Re sc. Прецртано: Casa quia alibi posita.“ – М. Пуцић, 
Споменици српски II, 33; К. Јиречек, Споменици српски, 102, бр. 45. 

5 O рашчитавању речи месец, видети: ССА 7 (2008) 131, нап. 4 (А. Фостиков). 
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45 Radoslavý [émýkovi}ý |39| a po zapovädú gŠospo¹dŠi¹na knéza Mi-
{éta Búbalèvi}à i négova maloga vä}a. 

 
Превод повеље и пратећих записа 

 

Дана 19. маја 1392. Племенитом и мудром господину Михаилу 
Бобаљевићу, поштованом кнезу Дубровачке општине, као и његовом 
Малом већу, Радослав Шемковић, посланик пресветлог господина кра-
ља Босне итд., доставио је ову повељу поменутог господина краља, 
оверену његовим печатом, важећу и ни по чему сумњиву, коју је овде 
прочитао Руско, син магистра Христофора, словенски писар поменуте 
(господина – прецртано) Дубровачке општине, у присуству господина 
Кажота Кажотића из Трогира и магистра Бартоломеа де ла Дона, злата-
ра из Венеције. 

Поменути господин кнез је, заједно са својим поменутим Малим 
већем, на молбу и захтев овде присутних сер Рафаила Гучетића и сер 
Алвиза Гучетића, који су ту у своје име и у име остале своје браће, на-
редио да Руско ову повељу у регистар препише на словенском језику 
онако како је написана и да је преда на чување поменутој браћи Гуче-
тић, на које се односи и којима припада. 

 

У име Христа, aмин. Од краљевства ми да је свакоме, садашњем 
и будућем, на знање да је Драгоје Гучетић са својом браћом и дружи-
ном држао Каменичку царину осам година за господина краља Твртка, 
и да смо утврдили да су поштено и у потпуности држали и платили 
споменуту царину господину краљу Твртку, и да ни у чему нису оста-
ли дужни. И купили су Драгоје Гучетић са браћом, и Новак Маћедол са 
браћом, од господина краља Твртка Сребреницу и Понор заједнички и 
утврдили смо да је Драгоје са браћом поштено и у потпуности платио 
господину краљу Твртку целу своју половину као што је и требало пла-
тити за споменуте царине, као и за све остале работе, било да су то ду-
гови које су имали Драгоје и његова браћа према господину краљу 
Твртку, било према мени, краљу Дабиши – у свему су остали чисти 
Драгоје и његова браћа и ништа не дугују. И зато заповеди господство 
ми да се напише овај лист и ова    повеља слободна Драгоју и његовој 
браћи – да су слободни и да ништа нису остали дужни, и да их не могу 
од сада убудуће ни питати нити дужити нити ја, краљ Дабиша, нити 
било који господин босански за било какве царине или работе или ду-
гове или одговорности, шта год да су имали чинити или обављати Дра-
гоје са браћом са господином краљем Твртком или са мном, краљем 
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Дабишом. А свему томе ручници и сведоци: наш дворски Гојак Драго-
славић и наш верни ставилац Иван Радивојевић и наш верни и веома 
љубљени протовестијар Жоре и наш поштовани поп Милац. Писано у 
години од рођења Христовог 1392. године, шестог дана месеца марта. 

Ја, Руско, логотет дубровачки, син мештра лекара Кристофoра, 
преписах ову повељу изнад написану, коју је донео Радослав Шемко-
вић од господина краља босанског, а по заповеди господина кнеза Ми-
шета Бобаљевића и његовог Mалог већа. 

 
Дипломатичке особености 

 

О називу повеља: повеља слободна. – Иако је Станоје Станоје-
вић својевремено сматрао да међу називима коришћеним за различита 
акта није било никаквих правила, ни смисла, на супротну могућност у 
новије време упућује Смиља Марјановић-Душанић.6  

Тако се у вези са разрешењем рачуна Драгоја Гучетића, јавља је-
дан од назива за повељу, који би могао да представља и назив за сам 
тип документа, познат не само у босанској, већ и у рашкој и дубровач-
кој канцеларији. У питању је термин povéla svobodýna, чији је спомен 
сачуван у свега четири документа, од тога управо у два из времена кра-
ља Дабише.7 

Први пут термин се јавља у једном веровном писму бана Твртка 
Дубровнику од 20. септембра 1355. године (I). Том приликом Твртко 
каже да је дубровачкој властели Клими Држићу и Бисти Бунићу и њи-
ховој деци издао две повеље то јест слободни лист, након чега их је 
послао у Дубровник по Лонету Држићу и свом човеку Милошу Радо-
славићу, који је требало да их према закону покаже Општини, као и да 
сведочи за аутентичност. Истом приликом Твртко напомиње да су ова 
акта различито запечаћена, један печатним прстеном, а други великим 
печатом.8 

                                           
6 С. Станојевић, Студије XXII, Глас СКА 161 (1934) 3, 12; С. Марјановић-Ду-

шанић, Владарска идеологија Немањића, Београд 1997, 29–31, нап. 1. 
7 Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 72, 170, 179, 204–205; С. Станојевић, 

Студије XXII, 6, 13; А. Фостиков, Два документа босанског краља Стефана Дабише 
о разрешењу рачуна протовестијара Жоре Бокшића, ССА 7 (2008) 146–148. 

8 Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 72. На ове речи бана Твртка, као на зани-
мљиву напомену скренуо је пажњу још С. Станојевић, али то није искористио, већ је 
термин повеља слободна изједначавао са осталим називима за акта, попут повеља, 
лист, запис. – С. Станојевић, Студије XXII, 13–14. Велики печат који је бан Твртко 
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Поново се назив повеља слободна сусреће тек у два сачувана акта 
краља Дабише, након готово четрдесет година. Оба пута у питању су 
разрешнице рачуна, ова из 1392. Драгоју Гучетићу (II) и још једна из 
1393. године Жорету Бокшићу (III). 9 У разрешници Драгоју Дабиша ка-
же да се напише овај лист и овa повељa слободнa. Ова разрешница би-
ла је потписана од стране четири ручника и сведока, а према пропрат-
ној белешци дубровачке канцеларије и оверена краљевим печатом. Том 
приликом донео ју је Радослав Шемковић, слуга и посланик краља Да-
бише, који је вероватно требало и да сведочи о њеној аутентичности. 
Није познато да ли је и овај акт пратило посебно писмо Општини.10  

У дводелној разрешници Жори овај термин се јавља у пропрат-
ном писму Општини.11 Тако Дабиша каже да је учинио Жорету повељу 
слободну и под обећањем милост под нашим висећим печатом. Док је 
сама разрешница садржала листу од девет сведока, писмо Општини би-
ло је запечаћено отиском средњег типара.12 

Последњи спомен овог термина среће се у дубровачком писму де-
споту Стефану од 4. јануара 1406. године (IV), у вези са спорним дугом 
покојног Дубровчанина Живулина Станишића, некадашњег закупца 
Планске царине. На захтев деспота да му се исплати дуг Општина од-
говара да су Живулинови оправитељи као доказ да је дуг исплаћен по-

                                           
користио током 1355. године заправо је велики печат његовог стрица бана Стјепана 
II, будући да Твртков још није био израђен. Видети: Н. Исаиловић, Повеља бана 
Твртка Котроманића Дубровчанима из 1355. године, ССА 6 (2007) 125–126, са ста-
ријом литературом. Климе Држић и Бисте Бунић закупљивали су царине у Дријевима 
и Остружници. Видети: Н. Исаиловић, Повеља бана Твртка, 133–134, са старијом ли-
тературом. 

9 Видети нап. 7. 
10 Истовремено Радослав је донео још једну повељу намењену Драгоју Гучети-

ћу, овлашћење да наплати дуг од Новака Маћедола. Ипак, како ниједна није адреси-
рана на Општину, вероватно је постојало још неко писмо, намењено Дубровчанима. 
Погледати и: A. Фостиков – Н. Исаиловић, Повеља краља Стефана Дабише о овла-
шћењу Драгоју Гучетићу о дугу Новака Маћедола, ГПБ 2 (2009) 71–89. О односу два 
документа краља Дабише на име Драгоја Гучетића видети: М. Благојевић, Државна 
управа, 148–150, 152. 

11 Приликом издавања аката у вези са свођењем рачуна са појединим Дубров-
чанима, владари су осим повеље дестинатару обично слали и посебно пропратно пи-
смо Општини о учињеном разрешењу рачуна (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 нап. 1. 

12 Пошто је разрешна повеља сачувана у препису није познато да ли је овом 
приликом била додатно и запечаћена. – А. Фостиков, Два документа, 141–155. 
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казали повељу слободну (и показаше нам повељу слободну), коју су 
својевремено Живулину издали кнегиња Милица, Вук и сам Стефан у 
вези са разрешењем рачуна, као и да, пошто поседују слободну повељу 
(и пошто видесмо повељу слободну), није могуће да се исплати деспо-
тово потраживање. Поменута повеља била је запечаћена печатом Сте-
фана и дубровачке власти отправиле су њен препис Стефану.13 То су 
уједно и сви помени овог термина у познатим актима. 

Иако малобројни, ови помени омогућују бар делимичне закључ-
ке. Тако је према дефиницији бана Твртка назив повеља слободна или 
слободни лист, подразумевао заправо два засебна документа о истом 
питању, од којих је, судећи по начину печаћења, један важнији и свеча-
нији, и које је, према закону, требало показати и предати Општини (I). 
Ову форму прате и преостала документа у вези са поменутим терми-
ном. Разрешница Драгоју била је оверена краљевим печатом и гаранто-
вана навођењем четири ручника и сведока. Према дубровачком закону, 
пре предаје дестинатару преписана је (II). На исти закон позива се и 
краљ Дабиша у свом пропратном писму Дубровнику. Том приликом, 
како се види из латинског записа насталог у вези са преписом разре-
шнице, такође је био присутан и посланик владара, који је требало да 
потврди аутентичност докумената и који их је према записима о при-
мању ових аката, такође донео истог дана, заједно. И у овом случају 
разликују се документа по важности и свечаности. Разрешна повеља 
била је гарантована навођењем девет сведока, а пропратно писмо ове-
рено средњим печатом (III). Разрешница Живулину такође је била ове-
рена печатом (IV). 

Од значаја за додатно разумевање овог назива је и чињеница да је 
сваки пут, укључујући и помен слободне повеље кнегиње Милице, у пи-
тању било разрешење рачуна поводом неког дуга, као и да су сваки пут 
овим актом дестинатари ослобођени накнадних потраживања. Стога 
сматрамо да је термин повеља слободна заправо тадашњи назив за тзв. 
дводелну разрешницу, или бар за онај њен део који је био на име дести-
натара. Као акта о дуговању оне су потпадале под закон о регистрова-
њу, који спомињу и Твртко и Дабиша.14 Ипак, порекло овог назива није 

                                           
13 Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 204–205; А. Младеновић, Повеље и пи-

сма деспота Стефана. Текст – коментари – снимци, Београд 2007, 51–52. Овом при-
ликом С. Станојевић каже да се акт тиче признанице о плаћању. – С. Станојевић, 
Студије XXII, 6, нaп. 15. 

14 Видети изнад, нап. бр. 1 и 11. 
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познато. Како се сваки пут јавља у вези са Дубровчанима, можда је у пи-
тању словенски превод неког од тадашњих законских термина. Као по-
себна чињеница истиче се и његова дуготрајна употреба од готово пола 
века паралелно у све три канцеларије, босанској, дубровачкој и рашкој. 

На крају, као додатни елемент, који треба размотрити у оквиру 
ових докумената је и термин милост који се јавља у повељи-разрешници 
Жори, када Дабиша говори о властитој милости учињеној протовестија-
ру. Дарујући милост Жори, краљ Дабиша заправо том приликом дарује 
протовестијару своју изјаву о ослобођењу од накнадних потраживања 
пошто је уредно платио све своје дугове.15 И приликом издавања разре-
шнице свом протовестијару Мароју Гучетићу, од 5. децембра 1355, цар 
Душан је такође створио посебну милост по којој нико убудуће није 
смео да окриви Мароја за несавесно пословање. Према мишљењу Мило-
ша Благојевића, у том случају пошто је милост била и записана, помену-
та реч могла је да се употреби и као назив за саму издату исправу.16 

Изгледа да коришћење речи милост, коју су Дубровчани преводи-
ли са gratia, као назив за разрешницу у ужем смилу није било реткост.17 
Говорећи о истом питању у пропратном писму поменутој разрешници, 
Дабиша уместо помена учињене властите милости, каже да је учинио 
повељу слободну. Стога се може закључити да је термин повеља слобод-
на, коришћен за повељу о разрешењу рачуна, могао бити коришћен и 
као пандан термину милост, као називу за разрешнице у ужем смислу. 

                                           
15 Израз милост овде је употребљен да означи владарев дар учињен у замену за 

извршавање обавезе. У овом смислу израз милост користио је још Стефан Дечански. – 
Н. Порчић, Акт краља Стефана Уроша III о разрешењу рачуна Дубровчанина Андрије 
Пештића, ССА 2 (2003) 27. У белешци дубровачке канцеларије на латинском насталој 
у вези са преписом повеље, такође се истиче да је Дабиша овом приликом дао своју по-
вељу и милост Жорету. – А. Фостиков, Два документа, 143. Преглед различитих значе-
ња и дефиниција речи gratia и милост у старијој историографији, дао је у новије време 
М. Благојевић, у оквиру разматрања о владаревевој милости као правном чину – М. 
Благојевић, Државна управа, 59–61. У складу са таквим значењем ова разрешница ока-
рактерисана је и као посебно признање у знак захвалности за верну службу и руковање 
краљевском благајном и царинама. – Đ. Tošić, Bosanska država u vrijeme vladavine kralja 
Dabiše, Beograd 1976, 43, нап. 127, Библиотека одељења за историју на Филозофском 
факултету у Београду IS MR 264 (магистарска теза у рукопису). 

16 Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 67, 68; М. Благојевић, Државна управа, 66.  
17 Н. Порчић, Писмо краља Владислава II кнезу и општини дубровачкој, ССА 1 

(2002) 39, нап. 13; Д. Јечменица, Писмо Стефана Уроша III о разрешењу рачуна Па-
скоја Гучетића, ССА 7 (2008) 29–30; Исти, Разрешница краља Стефана Дечанског 
за Луку Лукаревића, ССА 7 (2008) 41. 
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Остале дипломатичке одлике. – Повеља краља Стефана Даби-
ше о разрешењу рачуна Драгоја Гучетића написана је по истом форму-
лару као и краљево овлашћење Драгоју од истог дана. Сам почетак и 
уводне формуле скоро у потпуности се поклапају. Након симболичке, 
долази и вербална инвокација У име Христа, амин, која се први пут ја-
вља управо у ове две повеље краља Дабише од 6. марта 1392. Краткој 
интитулацији следи промулгација, на коју се наставља експозиција са 
општим типичним подацима за разрешницу о пословној активности 
Драгоја Гучетића и његове браће, закупу царина за време краља Твртка 
и краља Дабише18 и такође прилично стандардна диспозиција са одлу-
ком о разрешењу рачуна.19 

Сведоци. – На крају повеље налази се листа четири ручника и 
истовремено сведока: дворски Гојак Драгославић, верни ставилац Иван 
Радивојевић, протовестијар Жоре и капелан поп Милац. И овом прили-
ком акцент је, као и у овлашћењу против Маћедола, стављен на ручни-
ке. Од њих четворице, поново се јављају иста тројица: Гојак, Жоре и 
Милац, којима је додат ставилац Иван, сви представници државне ад-
министрације или, у случају Ивана, владаревог особља тј. дворана.20 

Датум. – Разрешница је датирана само датумом исписаним према 
обрасцу: за дан и годину коришћена су слова глагољице у складу са њи-
ховом бројном вредношћу, при чему је за број 90 коришћено грчко сло-
во копа, а месец је наведен словима. Иако место издања није наведено 
вероватно је да је у питању двор краљевог протовестијара Жорета Бок-
шића на Цецени, где је издато и овлашћење Драгоју од истог дана.21 

                                           
18 О околностима настанка овлашћења издатог браћи Гучетић ради наплате ду-

гова од Новака Маћедола погледати и: Н. Исаиловић – A. Фостиков, Писмо краља 
Стефана Дабише Дубровчанима о овлашћењу Драгоју Гучетићу у вези са дугом Но-
вака Маћедола, ГПБ 2 (2009, у штампи) и A. Фостиков – Н. Исаиловић, Повеља кра-
ља Стефана Дабише о овлашћењу (у истој свесци ГПБ). 

19 Тако формулисана диспозиција налази се касније и у разрешници краља Да-
бише за протовестијара Жорета. – А. Фостиков, Два документа, 144–145. 

20 Број ручника је вероватно био мањи него у овлашћењу због природе правне 
радње око које у овом случају није постојао никакав спор. – 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. Видети и изнад, нап. бр. 18. 

21 О датирању и употреби копе у босанској канцеларији: А. Фостиков, Повеља 
краљице Јелене кнезу и општини дубровачкој о укидању царина у Маслинама и Сла-
ном, ССА 5 (2006) 182, нап. 32–33. Више о топониму Цецена, за који се претпоставља 
да се налазио на простору града Олова, видети у: A. Фостиков – Н. Исаиловић, Пове-
ља краља Стефана Дабише о овлашћењу. 
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Печат. – Према белешци од 19. маја на латинском језику повеља 
је била снадбевена печатом краља Дабише. Будући да је сваки детаљ-
нији опис изостао, није познато који је печат био у питању.22 

 
Просопографски подаци 

 

Већи број личности добро је познат па и више пута помињан у до 
сада објављеним свескама Старог српског архива и Грађе о прошло-
сти Босне, а нарочито у раду А. Фостиков – Н. Исаиловић, Повеља 
краља Стефана Дабише о овлашћењу Драгоју Гучетићу у вези са ду-
гом Новака Маћедола, ГПБ 2 (2009) 71–89, који се бави документом 
издатим истог дана као и овде представљени. Такве одреднице овде ни-
су посебно обрађене, већ је у таквим случајевима упућено на раније 
бројеве или на последњи број који даје преглед претходних. Исто је 
учињено и по питању установа и важнијих појмова, као и топограф-
ских података. 

Михаило (Мише) Бобаљевић (Michael de Baballio), дубровач-
ки кнез, 144 (страна), 2 (ред у издању); 146, 45 – дубровачки властелин 
и трговац. Видети: ГПБ 2 (2009) 83 (А. Фостиков – Н. Исаиловић). 

Литература: И. Манкен, Дубровачки патрицијат, 118–120, таб. I/2. 
Радослав Шемковић (Radoslavus Sаmchovich), 144, 4, 146, 45 – 

Човек краља Стефана Дабише, који је више пута током 1392. и 1393. 
године носио краљева писма у Дубровник. Видети: ГПБ 2 (2009) 83–84 
(А. Фостиков – Н. Исаиловић). 

Руско, мештра Кристофора лекара (Ruscho, magistri Christofo-
ri) , 144, 7, 14; 145, 43 – дубровачки писар и канцелар (логотет) за сло-
венски, тј. српски, језик. Видети: ГПБ 2 (2009) 84 (А. Фостиков – Н. 
Исаиловић). 

Кaжот Кажотић (Chasottus de Chasottis de Tragurio), трогир-
ски властелин, 144, 9 – припадник племићке породице Кажотић из 
Трогира. Као један од двојице синова утицајног патриција Августина 
Кажотића, Кажот је каријеру започео као сопракомит галије у Кјођан-
ском рату и учествовао је у опсади Кјође (1380). Након смрти угарског 
краља Лајоша, ишао је у Будим да би издејствовао потврду трогирских 
привилегија од краљица Марије и Елизабете (Јелисавете), али и да би 
ојачао позиције своје породице (1383). Том приликом је именован за 

                                           
22 Погледати и: A. Фостиков – Н. Исаиловић, Повеља краља Стефана Дабише о 

овлашћењу, нaп. 19. 
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краљевског слугу, односно фамилијара. У време босанско-угарског ра-
та у Далмацији (1387) припадао је проугарској струји. Када је босанска 
војска стигла у околину Трогира, дошло је до преврата у коме су Кажо-
тићи свргнути са положаја у градској управи (децембра 1387). Авгу-
стин је био погубљен, док су његови синови Кажот и Донат са бројним 
присталицама побегли из града. Током свог избеглиштва Кажот Кажо-
тић је обављао разне задатке за свог господара, краља Жигмунда, па је, 
између осталог, боравио у Дубровнику у децембру 1391. и током маја и 
јуна 1392. године и посредовао у сукобима између приморских градова 
источног Јадрана и анжујских гусара из Апулије. У лето 1392. године, 
проугарски прогнаници упали су у Трогир, али се нису супротставили 
босанским врховним властима. Кажот је као најистакнутији представ-
ник повратника изабран за градског ректора (1393), а претпоставља се 
да је умро око 1396/1397. године пошто у то време престаје да се поми-
ње у изворима. 

Извори: P. Andreis, Povijest grada Trogira I, Split 1977, 114, 115, 
121, 128; I. Lucić, Povijesna svjedočanstva o Trogiru I–II, Split 1979, 686, 
704, 727, 738, 740, 747, 748, 763, 769, 779, 780, 784, 794-796; pr. N. Lon-
za – Z. Šundrica, Odluke dubrovačkih vijeća 1390-1392, Zagreb–Dubrovnik 
2005, 138, 139, 211, 213, 218, 255, 295, 296, 299. 

Литература: N. Klaić, Trogir u srednjem vijeku. Knjiga II. Sv. 1. Jav-
ni život grada i njegovih ljudi, Trogir 1985, 322, 325, 326, 331, 335, 337, 
339, 344; Н. Исаиловић, Политика босанских владара према Далмацији 
(1391–1409), Београд 2008, 37, 38, 43 (магистарски рад у рукопису). 

Мagister Bartholameus de la Dona (Bartolomeо di Giacomo della 
Donna), aurifex de Veneciis (Бартоломео Ђакомов дела Дона), 144, 10 
– златар из Венеције и млетачки конзул у Дубровнику. Дошао је у Ду-
бровник пре фебруара 1388. године и ту се трајно настанио. Преузео је 
на себе дужност да у Фрањевачкој цркви заврши велику сребрну палу за 
главни олтар, као и да, у истој цркви, изради палу за Менчетићев олтар 
за шта му је следовало 800 перпера. Забележено је да је 1391. купио лађу 
за 40 дуката, а следеће године се оженио Ником, ћерком Милтена При-
бојева и добио од таста мираз од 1.500 перпера. Јавља се као сведок у 
неколицини аката дубровачке канцеларије, вероватно због угледа који 
је уживао као конзул Млечана у Дубровнику. Велику палу за фрање-
вачки олтар није завршио јер је умро крајем септембра или почетком 
октобра 1392. Тестамент му је сачуван, а после његове смрти су сви 
Бартоломеови незавршени послови, након извесних спорова, пренети 
на друге мајсторе. 
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Извори: Ј. Тадић, Грађа о сликарској школи у Дубровнику XIII–
XVI в. Књига I (1284–1499), Београд 1952, 26–29, 42; Б. Недељковић, 
Liber Viridis, Београд 1984, 47; pr. N. Lonza – Z. Šundrica, Odluke dubro-
vačkih vijeća 1390–1392, 239, 242, 292. 

Литература: C. Fisković, Dubrovački zlatari od XIII do XVIII stolje-
ća, Starohrvatska prosvjeta, serija III, sv. 1, Zagreb 1949, 200, 207, 241; N. 
Bezić-Božanić, Majstori od IX do XIX stoljeća u Dalmaciji, Split 1999, 191, 
са списком извора и литературе. 

Raphael de Goçe (Рафаил Гучетић), дубровачки властелин, 
144, 12, 16 – брат Драгоја Гучетића. Видети: ССА 6 (2007) 177 (С. Ру-
дић); ГПБ 1 (2008) 105 (А. Смиљанић). 

Alvisius de Goçe (Аловиз Гучетић), дубровачки властелин, 144, 
13, 16 – брат Драгоја Гучетића. За литературу видети ниже под Драго-
је (Климент) Маринов Гучетић. 

Драгоје (Климент) Маринов Гучетић, 144, 18; 145, 23, 25, 28, 
29, 31 – дубровачки властелин и трговац, најистакнутији представник 
породице Гучетића у другој половини XIV века. Видети: ГПБ 2 (2009) 
83 (А. Фостиков – Н. Исаиловић) 80–81. 

Новак Маћедол, 145, 23 – дубровачки трговац. Видети: ГПБ 2 
(2009) 83 (А. Фостиков – Н. Исаиловић) 81–83. 

Гојак Драгославић (Драгосалић), дворски, 145, 38 – кнез Гојак 
Драгославић (Драгосалић). Видети: ГПБ 2 (2009) 83 (А. Фостиков – Н. 
Исаиловић) 84–85. 

Иван Радивојевић, ставилац, 145, 38 – Иван Радивојевић се ја-
вља као ставилац краља Дабише само у анализираној повељи из 1392. 
године. Две године касније (јуна 1394), са титулом кнеза, Радивојевић 
је упућен да осваја Омиш из руку кастелана верних бану Иванишу 
Хорвату са којим је краљ Дабиша дошао у сукоб. Након успешне опса-
де, губи му се сваки траг. Највероватније се не ради о члану хумске 
властеоске породице Радивојевића, већ о властелину који је био двора-
нин Стефана Дабише и непосредни члан његове свите. 

Извори: Љ. Стојановић, Повеље и писма I–1, 170; T. Smičiklas i 
dr., Diplomatički zbornik XVII, Zagreb 1981, 596–597, br. 416. 

Литература: F. Šišić, Vojvoda Hrvoje Vukčić Hrvatinić i njegovo do-
ba (1350–1416), Zagreb 1902, 95, 259–260, nap. 47; V. Foretić, Otok Kor-
čula u srednjem vijeku do g. 1420, Zagreb 1940, 129–130; Р. Михаљчић, 
Ставилац, ИЧ 23 (1976) 13–14; М. Благојевић, Државна управа, 35, 
149, 150; С. Рудић, Босанска властела у XV веку, 84; Н. Исаиловић, По-
литика босанских владара према Далмацији (1391–1409), 48, 197. 
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Жоре, протовестијар, 145, 39 – протовестијар Жоре Бокшић. Ви-
дети: ССА 7 (2008) 139 (А. Фостиков). 

Поп Милац, капелан, 145, 40 – капелан краља Дабише. Видети: 
ГПБ 2 (2009) 83 (А. Фостиков – Н. Исаиловић) 85. 

 
Установе и важнији појмови 

 

Литература за појмове господин (dominus), 144, 2, 4, 6, 9, 11; 
145, 20, 21, 23, 25, 28, 34, 36, 39; 146, 45; кнез, у Дубровнику (rector), 
144, 3, 11; 146, 45; Мало веће (Consilium minus), 144, 3, 11; 146, 46; 
nuncius, 144, 4; логотет дубровачки (scribanus schlavichus), 144, 8; 
145, 43; царина, 145, 19, 21, 27, 34; ручници, 145, 37; сведоци, 145, 
38; дворски, 145, 38; протовестијар, 145, 40; капелан, 145, 41, наве-
дена је у ГПБ 2 (2009) 83 (А. Фостиков – Н. Исаиловић) 85–87. 

Povelglia, 144, 5, 11; 145, 44 – овде се односи на повељу о разре-
шењу рачуна Драгоја. Видети: ССА 5 (2006) 184 (А. Фостиков). 

Aurifex , 144, 10 – златар. Видети: C. Fisković, Dubrovački zlatari od 
XIII do XVIII stoljeća, 143–249; D. Roller, Dubrovački zanati u XV i XVI sto-
ljeću, Zagreb 1951, 113–115; J. Lučić, Obrti i usluge u Dubrovniku do počet-
ka XIV stoljeća, Zagreb 1979, 62–71; N. Bezić-Božanić, Majstori od IX do 
XIX stoljeća u Dalmaciji, passim; ССА 2 (2003) 153–154 (М. Шуица). 

Дружба (дружина), 145, 19 – овде се мисли на пословно дру-
штво, тзв. societas. 

Литература: И. Манкен, Дубровачки патрицијат, 31; ЛССВ, 169–
170 (Р. Михаљчић), 739–741 (М. Спремић). 

Лист, 145, 31 – видети: ГПБ 1 (2008) 117–118 (П. Драгичевић); 
ССА 7 (2008) 34 (Д. Јечменица) 

Повеља слободна, 145, 31 – видети изнад у поглављу Диплома-
тичке особености и ССА 7 (2008) 155 (А. Фостиков). 

Господин босански, 145, 34 – Остаје нејасно на коју господу је 
тачно краљ Дабиша овде мислио. Како се епитет господин придодаје уз 
владарске титуле, али и уз нижа звања, вероватно се овде мисли на све 
оне личности које су имале право да се назову господом. 

Литература: ЛССВ, 121 (Р. Михаљчић); Р. Михаљчић, Владарске 
титуле обласних господара, Београд 2001, 104–113; М. Благојевић, Др-
жавност земље Павловића, у: Земља Павловића: средњи вијек и пери-
од турске владавине, Бања Лука – Српско Сарајево 2003, 125–126, нап. 
43; ССА 3 (2004) 137 (А. Фостиков). 
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Ставилац, 145, 39 – нижа дворска титула у средњовековним срп-
ским земљама. Везана је за почасну дужност служења владара за сто-
лом. У Босни је забележена само у кратком периоду, на дворовима пр-
вих краљева (Твртка I и Дабише), након чега је ишчезла. 

Литература: Р. Михаљчић, Ставилац, 5–21; М. Благојевић, Др-
жавна управа, 31, 34–35; ЛССВ, 693–694 (Р. Михаљчић); ССА 2 (2003) 
152 (М. Шуица). 

 
Топографски подаци 

 

Трогир (Tragurium, Trau) , 144, 9 – град у средњој Далмацији 
смештен на острвцету између јадранске обале и острва Чиова. До 1358. 
припадао је Венецији, након чега постаје привилегована општина под 
врховном влашћу Угарске. Територији града припадао је велики део 
Дилата (простора данашњих Каштела), док је део Чиова тек у позном 
средњем веку откупљен од Сплићана. Село и област Радошић издвоје-
ни су из клишког дистрикта и припали су Трогиру на прелазу из XIV у 
XV век. Као сразмерно мали град, Трогир је зависио од владара и од 
утицајног племства из залеђа како би могао да обезбеди нормалан про-
ток робе, будући да трогирска општина готово да није имала никакву 
морнарицу. Град су потресали чести спорови између племићких поро-
дица, као и сукоби са Сплитом. Након периода смењивања угарске и 
босанске власти између 1387. и 1420. године, Трогир је поново постао 
венецијански посед што је остао све до слома Млетачке републике 
1797. године. 

Извори и литература: I. Strohal, Statut i reformacije grada Trogira, 
Zagreb 1915; P. Andreis, Povijest grada Trogira I–II, Split 1977; I. Lucić, 
Povijesna svjedočanstva o Trogiru I–II, Split 1979; N. Klaić, Trogir u sred-
njem vijeku, Trogir 1985; Н. Исаиловић, Политика босанских владара 
према Далмацији (1391–1409), passim. 

Венеција (Veneciae), 144, 10 – овде се вероватно мисли на сам 
град Венецију, из кога је потицао златар Бартоломео, а не на Млетачку 
републику у целости. 

Каменица, Каменичка царина, 145, 19 – Каменица је један од 
рудника у близини Олова са којим је изгледа чинила једно насеље. Пр-
ви пут у изворима се спомиње 1376. Ту се налазила и посебна царина. 
У близини се налазио и рудник Чечељ (Ћеће), са којим се Каменица за-
једно помиње у једном дубровачком документу из 1382. године. 
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Литература: M. Vego, Naselja bosanske srednjevjekovne države, Sa-
rajevo 1957, 52, 84; D. Kovačević, Trgovina, 26, 27, 29, 58; Иста, Градска 
насеља средњовјековне босанске државе, Сарајево 1978, 34, 52; P. An-
đelić, Srednjovjekovna župa Kamenica ili Krivaja, GZM N.S. 32 (A) (1977) 
331–343; С. Ћирковић – Д. Ковачевић-Којић – Р. Ћук, Старо српско 
рударство, Београд – Нови Сад 2002, 47 (Р. Ћук). 

Сребреница, 145, 24 – Град у источној Босни. Видети: ГПБ 2 
(2009) 83 (А. Фостиков – Н. Исаиловић) 87–88. 

Понор, 145, 24 – Место у непосредној близини Сребренице. Ви-
дети: ГПБ 2 (2009) 83 (А. Фостиков – Н. Исаиловић) 88. 

 


