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ЧЕТИРИ АКТА ВОЈВОДЕ ИВАНИША ПАВЛОВИЋА  
ДУБРОВНИКУ О ЗАКУПУ ОЛОВСКЕ ЦАРИНЕ 

I – 27. јануар 1447. 
II, III, IV – 7. март 1449.

Сажетак: Рад садржи издања, опис, дипломатичку анализу и снимке 
четири акта војводе Иваниша Дубровнику о закупу оловских царина, сачу-
ваних у препису Никше Звездића, у Државном архиву овог града. У пи-
тању су три разрешнице за царинике: Никшу Бунића, Мароја Бућића и Ма-
роја Тврдајића и једно писмо са елементима разрешнице, упућено Општини 
ради њеног посредовања у поравнању дуга између двојице цариника: Мароја  
Тврдајића и Влахуше Живковића Пелиочића.

I Војвода Иваниш, са браћом кнезом Петром и кнезом Николом, издаје 
разрешницу Никши Бунићу за закуп оловске царине за претходну годину.

II Војвода Иваниш издаје разрешницу Мароју (Марину) Бући у своје, и 
у име браће Петра и Николе, за закуп оловске царине за две године.

III Војвода Иваниш издаје разрешницу Мароју Тврдајићу за закуп олов-
ске царине за ту годину.

IV Војвода Иваниш пише писмо Општини ради посредовања око пита-
ња дуга Мароја Тврдајића Влахуши Живковићу Пелиочићу, који је исплатио 
сем свог и Маројев део закупа оловске царине, али који тај новац није од Ма-
роја назад добио. 

Кључне речи: Иваниш Павловић, Босна, Дубровник, Олово, царина, 
препис, разрешница, писмо.

Издавање царина у закуп био је веома раширен вид рентирања 
регалних владарских права, посебно у позном средњем веку, о чему 
све дочи и низ сачуваних писаних извора, попут разрешница, које су 
ради поузданости пословања и регистроване у дубровачке књиге.1

* Ел. пошта: aleks.fostikov@gmail.com.
1 А. Фостиков, Н. Исаиловић, Повеља краља Стефана Дабише о разрешењу 

рачу на Драгоја Гучетића и његове браће, ССА 8 (2009) 143, н. 1.
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Овог пута у питању су четири акта војводе Иваниша Павловића, 
издата за оловску царину, а сачувана у препису Никше Звездића.2 Три 
су типске једноделне разрешнице, издате на име Општине, у кла сич-
ној краткој форми разрешно-информативног писма признанице (лист, 
litera ab solutionis) (I, II, III). Четврти акт, који има елементе инфор-
мативног писма, а који сведочи о разрешници за Пелиочића и њего-
ве пословне партнере, писан је сходно околностима настанка, у фор-
ми молбе Дубровнику за посредовање. Изгледа да су два акта, молба 
и признаница, стопљени у један формулар, тако да признанични део 
представља аукторов увод, тј. експозицију молбе (IV). 3 

Посебна важност ових аката и пратећих бележака о регистрацији 
јесте да подаци у њима указују да су макар у том периоду војвода Ива-
ниш и његова браћа, кнежеви Петар и Никола, били у поседу ове цари-
не и самог Олова. Оловску царину за 1446. годину у њихово име убирао 
је Никша (Никола) Бунић (I). Следеће две године, 1447. и 1448, односно 
до марта 1449, налазила се у закупу Мароја Бућића (Марина Буће), Ма-
роја Тврдајића и Влахуше Живковића Пелиочића (II, III, IV).4 

Треба истаћи и да су ова акта, а посебно она у којима се спомиње 
Мароје Бућић (II, IV), изазвала малу полемику у литератури о томе која 
је личност и када закупац царине, да ли Мароје Бућић или Бунић.5 Пре-
зиме Мароја заправо погрешно читају као Бунић и М. Пуцић и Љ. Сто-
јановић, рашчитавајући као треће слово слово – н, уместо слова к, које 
ту стоји. Додатно, ту грешку Пуцић је учинио само на два места (II, 
8; IV, 5), док је Љ. Стојановић погрешно читао на сва три, колико се у 
ћириличким текстовима писама Мароје укупно помиње (II, 5, 8; IV, 5). 

2 Како се текст не би додатно оптерећивао, акта су обележена римским бро јеви-
ма I–IV.

3 Н. Исаиловић, Владарске канцеларије у средњовековној Босни (докторска ди-
сертација у рукопису), Београд 2014, 66–67, 154, и даље. Видети ниже текстове и бе-
лешке, као и о околностима настанка.

4 Мада остаје нејасно колико дуго је Иваниш био у поседу ових царина, на 
осно ву датих аката сигурно је да их је држао бар у периоду од 1446. до марта 1449. 
го ди не. О оловској царини у то време детаљније: Р. Ћук, Дубровчани – закупци царине 
у Олову, у: Србија и медитерански свет у позном Средњем веку – одабрани радови 
Руже Ћук, Београд 2019, 468–469 (са изворима и старијом литературом); E. Kurtović, 
Iz historije Olo va u srednjem vijeku, Kulturno naslijeđe Olova i olovskog kraja. Zbornik 
radova „Dani europ skog naslijeđa 2016“, Sarajevo 2017, 58–69 (са изворима и старијом 
литературом).

5 Како је ова полемика раширена у литератури, није могуће нити потребно на-
во дити овде све појединачне референце које бележе ту грешку.
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Коначно у свом издању Љ. Стојановић акт бр. II именује и разрешницом 
Мароја Бунића.6

Да је у питању Мароје Бућић, односно Марин Бућа, указује и ла-
тинска белешка о регистрацији бр. II, као и она са стране, која казује да 
је разрешно писмо намењено Марину Бући.7 Такође, да је Марин Добре 
Бућа закупио трећину царине, марта 1447, потврђује и помен тог закупа 
у уговору о склапању трговачког друштва између Марина и Матка Томе 
Бунића од 22. марта те године, у ком се наводи и закуп трећине царине 
од стране Марина, са чим се и Матко сагласио, пошто су у том моменту 
пословали заједно. Тако испада да је један Бунић заправо и учествовао 
у царини те 1447, мада посредно преко свог ком па њона Марина Буће.8 
Да је реч о истом послу и истим закупцима, указује и чињеница да се 
акта међусобно надопуњавају, те да су, како сазнајемо из акта бр. II и 
белешке иза акта бр. IV, она заједно и по истим веровним лицима, Ра-
дивоју Оспрочићу и Вуоку Пребиковићу, достављена Општини.9

Што се самих аката тиче, треба истаћи да се бр. II и IV одвајају и 
по томе што доносе увид у цену закупа оловске царине у време Ивани-
ша, за коју је познато да је након османског освајања 1468, издавана за 
четири хиљаде дуката годишње. Тако се у акту бр. II наводи да је Ма-
роје Бућић, на име своје исплате за две године, дао 1.666 ду ката и две 
перпере, док акт бр. IV доноси податак да је годишњи закуп за прву, 
одно сно једну годину износио 2.000 дуката за годину дана. Последњи 
документ (бр. IV) указује и да им је у међувремену Иваниш издао и 
признанице за ту прву годину које нису сачуване.10 

Мада се не може прецизно одредити како је тачно закуп за те 
две године био распоређен, поједини подаци делимично осветљавају 
њи хово пословање. Прве године Бућа је у закупу имао само трећину 
царине,11 чему би одговарала сума од 666 дуката и две перпере, колико 
би свако од њих тројице требало да плати, како би укупно и исплати-

6 Љ. Стојановић, Повеље и писма I–2, 111, бр. 692. В. и ниже текст у актима  
бр. II, IV. 

7 В. ниже бр. II за пратеће белешке.
8 Сам уговор није нам био доступан овом приликом, а највише података о 

истом донела је својевремено Р. Ћук. Исти је забележен у Debita Notariae 23, f. 14v–15  
(Р. Ћук, Дубровчани, 468–469, напомена 32).

9 В. испод.
10 Р. Ћук, Дубровчани, 468–469; E. Kurtović, Iz historije Olova, 68–69. В. и испод 

акта бр. II и IV.
11 Р. Ћук, Дубровчани, 468–469, н. 32.
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ли рачун од две хиљаде дуката.12 На основу његовог укупног рачуна, 
изгле да да је за другу годину Бућа закупио половину царине.13 

Док су Бућић и Пелиочић своје рачуне у потпуности поравнали, 
у име Тврдајића, део је исплатио Пелиочић. Како тај дуг према свом 
пословном компањону у тренутку издавања разрешница Тврдајић још 
није био регулисао, Пелиочић се жалио војводи Иванишу. Након тога, 
Ива ниш се обратио Дубровнику ради посредовања у решавању датог 
по траживања (IV).

Ради боље прегледности, документа су приређена појединачно по 
реду, док су њихов опис и дипломатичка анализа, а затим и просо по-
графски и топографски подаци, као и установе и важнији појмови, дати 
обједињено. 

Опис преписа

Сва четири акта сачувана су у препису Никше Звездића у серији 
Diversa Notarie (I – XXX, f. 166v; II, III – XXXIII, f. 101v; IV – XXXIII, 
f. 102). Сматра се да су у питању аутентични преписи.14 Документа 
су, како је и обичај, попраћена латинским белешкама изнад преписа, 
које доносе наредбу о регистрацији и кратки садржај акта. У случају 
последња три повезана документа (II, III, IV), заједнички запис дат је 
за бр. II и III, који су затим преписани један испод другог у посебним 
пасусима, док се испред бр. IV, који им следи, налази и засебни запис 
сходно проблематици коју садржи. На левој маргини ова три акта (II, 
III, IV) налазе се и три посебна записа на кога се односе, док се на 
крају, иза четвртог (IV), налази и додатни запис, који доноси податак да 
су наведена документа достављена по истим посланицима, које војвода 
Иваниш именује само у првом од њих (II). 

Ранија издања

М. Пуцић, Споменици српски II, I акт: 110–111, бр. 127, II: 113,  
бр. 131, III: 113–114, бр. 131, IV: 114, бр. 132; Љ. Стојановић, Повеље и 

12 У то време један дукат износио је три перпере. Е. Куртовић, Из хисторије 
банкарства Босне и Дубровника у средњем вијеку, Београд 2010, 141. Тако се добијала 
сума од 1.998 дуката и 6 перпера, односно од 2.000 дуката.

13 Да је у питању поскупљење царине, то би забележила дубровачка грађа, ма-
кар у виду жалбе или протеста.

14 Н. Исаиловић, Владарске канцеларије, 309 н. 12.
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писма I–2, I акт: 110–111, бр. 691, II: 111, бр. 692, III: 111–112, бр. 693, 
IV: 112, бр. 694.

До сада су акта приредили М. Пуцић и Љ. Стојановић. С обзи ром 
на то да су основне разлике између ових издања, оне добро познате, од 
питања решавања скраћеница па до укључивања евентуалних каснијих 
бележака на латинском, овде је само скренута пажња на оне од значаја, 
попут већ споменутог читања презимена Мароја Бућића. Додатно, у 
овом случају, издања се разликују и у томе што је М. Пуцић два акта 
издао под једним бројем (II, III), а Љ. Стојановић је сваки од четири 
акта посебно приредио.  

Приложена издања приређена су на основу снимака начињених у 
Дубровачком архиву.15 

(I) 
Војвода Иваниш са браћом кнезом Петром и кнезом Николом  

издаје разрешницу Никши Бунићу за закуп оловске царине  
за претходну годину 

Div. Not. XXX, f. 166v

Текст документа**

Белешка на врху стране:
Die 29 Marcii 1447.
|2| Per lo comandamento de messer lo Retor de Raguxi nobil |3| homo 

e savio ser Nicolа de Mençe colo suo menor consеglio |4| disse a chopiar 
in libro letera soprascrita schiavonescha de voivoda |5| Ivanis e de li sui 
fradeli de Petar et de Nicola fioli de Radosav Pavlovich |6| per daçio deli 
Piombi che tene ser Nicola Simon de Bona |7| como ha pagato e no li resta 
a dar niente. La qual letera fiçado |8| qui per impeto per chiareça del dito ser 
Nicola soprascrito.

Текст писма:
Múdrýmý i pléménitém(ý) slavném(ý) i vazmo`nèm(ý) 

gŠòspo¹diŠnú¹ gòŠspo¹dŠi¹nú knŠé¹zú |2| dúbrýva~komú i négovú vié}ú 
òdŠý¹ voèvodé Ivani{a |3| z bratiòmŠý¹ knéza Pétra i knéza Nikolé 

15 Овом приликом захваљујемо се колегама Н. Порчићу и Н. Исаиловићу на 
усту па њу снимака.

** Редакција издања и превода српскословенског текста: Т. Суботин-Голубовић. 
Редакција издања и превода латинског текста: Н. Исаиловић.
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qõbovno |4| pozdravlénè. Vlastélé néka zna va{a milostý |5| kako namý 
knézý Nik{a Búni}ý graganiný i bratý |6| va{ý drý`a carnnú òlovskú 
òvoè godiðé minúlo |7| i po~téno mi plati své ðo nam è bio dúo`aný 
|8| i prýèda pravi razlogý kako sé ú listú údrý`i |9| ú komú smo bili 
zapisali carýnú. I za vé}é |10| vérovanè va{oi milos(t)i kako è po 
òbi~aõ |11| tai listý poslasmo po Bú}akú Saban~i}ú |12| i po Pétoõ 
Òlovlaninú po na{èh(ý) slúgahý. |13| Zatò vi molimo kako kúmové i 
srý~ané prýàtéli |14| i vi knézú Nik{i za toi zahvalité érý ni è |15| 
po~téno pravo i vérýno slú`io i ú na{émŠý¹ poslú |16| koristý ú~inio. 
I b(o)gý úmno`i slavnoga gòspo|17|sva vi

|18| Pisaný ú Borý~ú misŠé¹ca génvara ·k×·z×· daný

Превод документа

Белешкa на врху стране:
Дана 29. марта 1447. 
Према заповести господина кнеза Дубровника, племенитог и му-

дрог сер Николе Менчетића и његовог Малог већа, речено је да се у 
књизи начини копија писма синова Радослава Павловића – војводе Ива-
ниша и његове браће, Петра и Николе, писаног словенским, за ца ри ну 
у Олову коју је држао сер Никола Симонa Бунић, и коју је исплатио у 
потпуности без остатка. Ово је писмо овде начињено на захтев, ради 
разрешнице горе поменутог сер Николе.

Превод писма:
Мудром и племенитом, славном и вазможном, господину, госпо-

дину кнезу дубровачком и његовом Већу, од војводе Иваниша са бра-
ћом, кнезом Петром и кнезом Николом, поздрав са љубављу. Нека знају 
ваша милост и властела да нам је кнез Никша Бунић, грађанин и брат 
ваш, држао оловску царину за минулу годину и да ми је поштено све 
платио што ми је био дужан и да је предао исправан рачун, како је у 
листу у ком смо уписали царину садржано. И за веће веровање вашој 
милости, како је и по обичају, тај лист посласмо зато по нашим слу-
гама, по Бућаку Сабанчићу и по Петоју Оловљанину. Молимо вас као 
кумове и срдачне пријатеље и ви кнезу Никши за то захвалите, јер ми је 
поштено, право и верно служио, и у нашем послу корист учинио. И Бог 
нека умножи славно господство вам.

Писано у Борчу месеца јануара, 27. дана.



Diversa Notariae 30, fol. 166v
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(II) 
Војвода Иваниш издаје разрешницу Мароју (Марину) Бући 

у своје и у име браће Петра и Николе, за закуп оловске царине  
за две године

Div. Not. XXXIII, f. 101v

Текст документа

Белешка на врху стране:
Die X Março 1449.
|2| Per lo comandamento de messer lo Retor e del suo menor 

cosseglio (!) fo ordenato |3| a chopiar le sotoscrite letere de voivoda Ivanis 
Pavlovich como fo pagado |4| de ser Marin de Buchia e Maroie Tvrdaich 
dele doane deli Piombi |5| E fo schrita a chautela e le messive in letere ficar 
per impeto. 

Текст писма:
Múdrämý i pléménitém(ý) slavném(ý) i vazmo`ném(ý) i mnogò 

po~ténèm(ý) i vsaké |2| ~asti b(o)godarovaném(ý) gospodi i kúmovòmŠý¹ 
i srý~anèmŠý¹ priatélémŠý¹16 knézú i vlastélòm(ý) |3| i svoi òpk(ý)iné 
dúbrova~koi òdŠý¹ brata vi mladièga i srdŠý¹~anoga |4| prýàtélà 
voèvodé Ivani{a. Gòspodo i vlastélé da vam è na vidénè |5| kako 
Maroè Búkik17 namý plati carin carinú òlovskú ðo è drý`aò |6| 
za dvè gòdiðé do dinar(ý) i do poðo na(!) è bio dúo`aný ménè |7| i 
moioi bratè knézú Petrú i knézú Nikolé ú négový |8| dio ú ré~énoga 
knéza Maroà Búkikà18 ·~×·h×·ü×·œ× dúkatý |9| i ·v×· pérŠp¹éré négòva dèla 
toi své prämismo podýpúno òdŠý¹ néga. |10| I òðý gòspodo ðo godèrý 
samý imao { nim(ý) ~initi do dana{ý|11|néga dné òdŠý¹ svéga samý 
ima plakõ i òdŠý¹ togai mú samý ú~iniò |12| listové òtvoréné. I za 
véké vérovanè posilamŠý¹ òvi |13| listý k va{émú gòspostvú po dvéõ 
~ovékú na{iõ po Ra|14|divoõ Òspro~ikõ i po Vúokú (!) Prýbikovikõ 
mŠi¹sŠé¹ca marýta |15| daný ú pétaký izý Borý~a.

Белешка на левој маргини:
Pro ser Marin de |2| Buchia.

16 „Срдачним пријатељима“ изостављено и код Пуцића и код Стојановића. 
17 Како је испред указано Стојановић чита погрешно Búnik овде. 
18 Овде и Пуцић и Стојановић читају погрешно Búnik.
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Превод документа

Белешка на врху стране:
Дана 10. марта 1449.
Према заповести господина кнеза Дубровника, племенитог и муд-

рог сер Николе Менчетића и његовог Малог већа, наређено је да се на-
чине копије испод преписаних писама војводе Иваниша по којима су 
му сер Марин Бућа и Мароје Тврдајић исплатили закуп царине у Олову. 
И ово је написано зарад заштите и начињено у форми писма, на захтев.

Превод писма:
Мудром и племенитом, славном и вазможном и много пошто ва-

ном и сваком части од Бога обдареној господи и кумовима, и срдачним 
пријатељима, кнезу и властели и свој општини дубровачкој, од млађег 
вам брата и срдачног пријатеља војводе Иваниша. Господо и властело 
на знање вам да нам је Мароје Бућић оловску царину, што је држао две 
године, платио до динара, мени и мојој браћи, кнезу Петру и кнезу Ни-
коли. И што нам је био дужан од свог дела, речени кнез Мароје Бућић 
1.666 дуката и две перпере, од његовог дела све смо примили у потпу-
ности од њега. И оно што сам имао са њим радити до дана да нашњег, 
од свега сам имао плату. И стога сам му сачинио листове отво рене и за 
веће веровање шаљем овај лист вашем господству по наша два чове-
ка, по Радивоју Оспрочићу и по Вуку Пребиковићу, месе ца марта, у дан 
петак, из Борча. 

Белешка на левој маргини:
За господина Марина де Бућу.
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(III) 
Војвода Иваниш издаје разрешницу Мароју Тврдајићу за закуп 

оловске царине за текућу годину

Div. Not. XXXIII, f. 101v19

Текст документа

Текст писма:
Múdrýémý i pléménitémý slavýnèmŠý¹ i výzmo`nèmŠý¹ i mnogò|2| 

po~ténèmŠý¹ i vsaké ~asti bŠo¹gòmŠý¹ darovaném gòspodi kúmovòm(ý) 
|3| i srý~anèm prýàtélèmŠý¹ knézú i vlastélòmŠý¹ i vsoi |4| òpkini 
dúbrova~cèmŠý¹ òdŠý¹ brata vi mladýèga |5| voèvodé Ivani{a i 
srý~anoga prýàtélà. |6| Vlastélé da vi è ú znanè òvo mi sé isplati |7| 
Maroè Tvrýdaik(ý) isý cariné òlovské ðo mi è |8| dúo`aný bio ovogai 
gòdiða néka è ú znanè |9| va{émú gòspos(ý)tvú. I bŠo¹gþ vam úmno`i 
gospsýva. 

Белешка на левој маргини:
Pro Maroie |2| Tvrdaich.

Превод документа

Превод писма:
Мудром и племенитом, славном и вазможном и много пошто ва-

ном и сваком части од Бога обдареној господи и срдачним прија тељи-
ма, кнезу и властели и свој општини дубровачкој од млађег вам брата и 
срдачног пријатеља војводе Иваниша. Властело да вам је на знање ово. 
Исплатио ми је Мароје Тврдајић од царине оловске што ми је био ду-
жан за ово годиште нека је на знање вашем господству. И бог нека вам 
умножи господство.

Белешка на левој маргини:
За Мароја Тврдајића.

19 Препис III акта налази се одмах у наставку, иза преписа II, у новом, увученом 
пасусу.
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(IV) 
Војвода Иваниш пише писмо Општини ради посредовања око  

питања дуга Мароја Тврдајића Влахуши Живковићу Пелиочићу, 
који је исплатио сем свог и Маројев део закупа оловске царине

Div. Not. XXXIII, f. 102

Текст документа

Белешка на врху стране:
Die 12 Marcii 1449.
|2| Per lo comandamento de messer le Retor et del suo menor 

conseglio fo ordenato a chopiar |3| la sotoscrita letera de voivoda Ivanis 
Pavlovich come fo pagade (!) de Vlachusa |4| Vlachusa (!) Zivçhovich dito 
Peliecich dele doane de Piombi fo schrita |5| a chautela e la mesiva letera fo 
posta per impeto per uxar le sue raxon contra de dul?

Текст писма:
Múdrém(ý) i pléménitém(ý) slavném(ý) i vazýmo`ném(ý) i 

mnogò po~ténèm i vsaké ~asti |2| bŠo¹gòdarovaným gospodé i kúmovòm 
i srý~anémý präàtélèm knézú i vlastélòm(ý) |3| i vsoi òpkini 
dúbrova~koi òdŠý¹ brata vi mladèga i srý~anoga prý (!) |4| prýàtélà 
voèvodé Ivani{a. Gòspodo vlastélé bi{é caränici moi |5| knézý 
Maroè Búkik(ý)20 i knézý Vlahú{a @ivkovik(ý) ré~éni Pélio~ik(ý) i 
knézý |6| Maroè Tvrädaik(ý). Godiðé prývo òdŠý¹ cariné isplati{é mi 
lèpo po~téno |7| koà plata bila na ·d×·21 misŠé¹cé roký ðo dohodi òdŠý¹ 
godiða na dvè tisúké |8| dúkatý. Prývú mi platú prati knézý Vlahú{a 
@ivkovik(ý) ré~éni |9| Pélio~ik(ý) za Maroà Tvrýdaika i za sébé a à 
voèvoda ú~inio im samý |10| listý òpkéno da mi sú platili za toi òvo. 
Doidé k méni knézý |11| Vlahú{a @ivkovik(ý) prosé mi dinaré koè dao 
za Maroà Tvrýdai}a. |12| A à mú sé samý zarékao platiti érý mihý è 
Maroè dúo`aný za carýnú. |13| Za tòi vasý molimý vasý kako gospodú 
srý~ané prýàtéli ú~inité |14| túi platú knézú Vlahú{é Pélio~i}ú na 
Maroõ Tvrdaõ |15| da mú négovo né poginé érý nèsamý hotaný ièdnomú 
va{émú |16| graganinú nèko bézakonè ú~initi zaðo mi òný za ný |17| 
platiò. I bŠo¹gý vi úmno`i slavnoga gòspostva. 

Белешка на левој маргини:
Pro Vlachusa |2| Zivchovich
20 Овде и Пуцић и Стојановић читају погрешно Búnik.
21 Према Стојановићу, у питању је слово а.
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Белешка испод писма:
Questa letera adussen omeni de voivode Ivanis a nome |2| per Radivoi 

Ostinich et per Vuoch Prebichovich.

Превод документа

Белешка на врху стране:
Дана 12. марта 1449.
Према заповести господина кнеза и његовог Малог већа наређено 

је да се начини копија испод преписаног писма војводе Иваниша Па-
вловића, по коме је Влахуша Живковић, звани Пелиочић, исплатио за-
куп царине у Олову. Ово је написано зарад заштите и послато у форми 
писма, на захтев, да би се користило на име његовог разлога [порав-
нања рачуна] против?

Превод писма:
Мудром и племенитом, славном и вазможном и много пошто-

ва ном и сваком части од Бога обдареној господи и кумовима и срдач-
ним пријатељима, кнезу и властели и свој општини дубровачкој, од 
бра та вам млађега и срдачног пријатеља војводе Иваниша. Господо и 
вла стело били су моји цариници кнез Мароје Бућић и кнез Влахуша 
Живковић звани Пелиочић и кнез Мароје Тврдајић. За прву годину 
 исплатили су ми лепо поштено плату на четврти месечни рок што до-
ходи од годишта две хиљаде дуката. Прву плату ми исплати кнез Вла-
хуша Живковић, речени Пелиочић за Мароја Тврдајића и за себе, а ја 
војвода, саставио сам општи лист да су ми платили за то, ово. Дође 
мени кнез Влахуша Живковић, да ми тражи паре које је дао за Мароја 
Тврдајића. А ја сам му се зарекао платити, јер ми их је Мароје дужан за 
царину. Зато вас молим, вас као господу, срдачне пријатеље, исплати-
те ту плату кнезу Влахуши Пелиочићи од Мароја Тврдајића, што ми је 
он платио, да му његово не пропадне. Немам намеру ниједном вашем 
грађанину неко безакоње да учиним. И бог нека умножи славно го спод-
ство вам.

Белешка на левој маргини:
За Влахушу Живковића.
Белешка испод писма:
Ова писма су донели људи војводе Иваниша, по имену Радивој 

Остинић и Вуоко Пребиковић. 



178

Александра Фостиков

Дипломатичке особености

Ова четири акта војводе Иваниша, иако типска, садрже извесне 
разлике у коришћеним формулама.22 Што се тиче уводног дела и про-
токоларних формула ниједан препис не садржи инвокацију, иако се она 
вероватно налазила у оригиналним писмима макар на почетку текста.23 
Тако сва четири акта у препису започињу дужом и украшеном инскрип-
цијом, на коју се наставља интитуалција, која је у случају два акта и 
фамилијарна (II, IV).24 Док се у првом акту (I) у интитулацији бележе 
Иваниш и браћа му, Никола и Петар, у остале три интитулације наво-
ди се само Иваниш (II, III, IV), док се Никола и Петар помињу још и 
унутар текста другог акта (II). Такође, у три од четири акта Иваниш се 
позива на кумство са Дубровником,25 у првом на крају акта (II), док је у 
остала два то у интитулацији (II, IV). Изузетак је само трећи документ, 
који има кратку форму (III).  

Што се тиче текста писама, три типичне разрешнице садрже про -
мулгацију (I, II, III), док је иста у писму о дуговању изостављена (IV). 
У сва четири случаја јавља се експозиција–диспозиција (I, II, III, IV), 
док се у трећем најкраћем акту, јавља и додатна промулгација.26 Четвр-
ти и последњи акт, садржи једино имплицитну петицију у виду ре фе-
рисања на раније изнету молбу, у овом случају Влахуше (IV).27

Есхатокол у два прва случаја започиње короборацијом у виду 
име новања веровних лица и истовремено посланика (I, II), на коју се 
у првом акту надовезују две салутације, једна лична, а затим и финал-
на салутација–апрекација (I), којој следи и датум, док се у случају акта 
број II, датум налази одмах иза короборације. Финална салутација– 
апре кација, такође се јавља и у последња два акта (III, IV), у којима је 
уједно и јединa формула самог завршног дела докумената.28

На овако формулисана писма имало је утицаја само пословање. 
Први акт решење је за засебно питање, док су последња три акта наста-

22 Ради бољег увида у сличности и разлике међу актима, она су заједно дипло-
ма тички обрађена, док је појединачни преглед формула дат у табели ниже.

23 Н. Исаиловић, Владарске канцеларије, 309, н. 12.
24 Исто, 325, 358.
25 О кумству, вид. B. Nilević, Posljednji Pavlovići – Bosna sredinom XV stoljeća, 

Historijska traganja 5 (Sarajevo 2010) 19.
26 Н. Исаиловић, Владарске канцеларије, 394, 395, 397.
27 Исто, 270, 405.
28 Салутација–апрекација у овој форми јавља се у XV веку у актима обласних 

господара (Н. Исаиловић, Владарске канцеларије, 367).
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ла поводом истог посла, а како су заједнички писана, а затим и по слата 
по истим веровним лицима, није било потребе да се на њима посебно 
запишу имена посланика и датум. 

Што се тиче првог акта (I), формула датације садржи место и да-
тум, од којих је последњи састављен од месеца и месечног дана – Бо-
рач, 27. јануар. Како је акт регистрован у Дубровнику 29. марта 1447. 
године, може се закључити да је те исте 1447. настао. Није познато 
зашто је регистрација извршена тек након два месеца.

Што се тиче датума осталих аката, они се могу бар делом одре-
дити на основу датирања првог из те групе (II) и латинских за писа о 
регистрацији. Датум у том акту састављен је од места, ме се ца и недељ-
ног дана – Борач, у петак, месеца марта. Прва два писма регистрова-
на су у Дубровнику 10. марта 1449, док је треће реги стро вано два дана 
касније, 12. марта исте године. На основу података о вре мену регистра-
ције, а узимајући у обзир да су писма донели исти посланици у исто 
време, настанак ова три акта може се сместити изме  ђу првог петка ме-
сеца марта и 10. марта 1449. године. Те године, 10. март падао је у по-
недељак, што значи да је петак пре тога био 7. март. Како је већ следећи 
претходни петак био 28. фебруар, као једини валидни у марту и остаје 
само петак, 7 март. Такав датум могао би можда да појасни датирање 
само недељним даном, који није и празник, пошто би се сам помен пет-
ка у том контексту односио на први петак у месецу. Судећи да су зајед-
но настала и заједно послата, Борач је место издања сва три акта.

Појединачни преглед формула у актима војводе Иваниша:

I II III IV
инскрипција инскрипција инскрипција инскрипција
интитулација интитулација интитулација интитулација

салутација
промулгација промулгација промулгација
експозиција експозиција експозиција експозиција
диспозиција диспозиција диспозиција диспозиција

промулгација
интервенција

петиција
короборација короборација
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I II III IV
посебна салута-
ција за Никшу 

Бунића
финална салута-
ција–апрекација

финална салута-
ција–апрекација

финална салута-
ција–апрекација

датум датум

Просопографски подаци

У претходним свескама Грађе о прошлости Босне већ су поми-
њани: кнез Никола Менчетић, војвода Иваниш Павловић, кнез 
Пе тар Павловић, кнез Никола Павловић (под Иваниш и Петар 
Павло вић), војвода Радослав Павловић, кнез Никша Бунић (Nicola 
Simon de Bona). Видети: Т. Вуковић Драгичевић, Библиографија важ-
ни јих термина и установа, просопографских и топографских по дата-
ка, који су објашњени у првих десет бројева „Грађе о прошлости Бо-
сне“, ГПБ 10 (2017), passim. Такође, видети и бројеве ГПБ 10 и 12, пре-
ма регистрима.

Бућак Сабанчић, I (документ), 11 (ред у писму) – слуга војводе 
Иваниша. О њему нема више података. Вероватно да је у питању припа-
дник породице Сабанчића (Шабанчића), чији члан Брајко је био и посла-
ник краља Остоје у два наврата – 1413. и 1415. године. Према мишљењу 
К. Јиречека, у питању је била не само властеоска породица, већ и бочна 
грана династије Котроманића. Поједини аутори сматрају да је њен при-
падник био и Матија Сабанчић, постављен од стране Турака на чело њи-
ховог Босанског краљевства, док други указују да је овај Матија Шабан-
чић био наследник краља Радивоја Остојића. У Сумарном попису Босан-
ског санџака из 1468/69. као „синови Шабан чи ћа“ помињу се: Твртко и 
Радослав, чији је тимар касније добио његов брат Мркша. 

Литература: К. Јиречек, Историја Срба I, Београд 1988, 395, н. 22, 
уп. Ј. Мргић, Северна Босна 13–16. век, Београд 2008, 141–142 (са из-
ворима и старијом литературом).

Петоје Оловљанин, I, 12 (у писму) – слуга војводе Иваниша. 
Није познат из других извора. Судећи према презимену, био је везан за 
Олово.

Мароје Бућић (ser Marin de Buchia), II, 4 (у белешци на врху 
стране), 5, 8 (у писму), 1, 2 (у белешци на левој маргини); IV, 5 (у пи-
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сму) – кнез. Припадник је дубровачког огранка породице Бућа и син 
Добре Бућа. Његово пуно име, према уговору са Матком Бунићем, гла-
сило је Марин Добре Бућа. Међутим, у изворима, као и у овим актима, 
он се помиње само као Марин Бућа, што отежава да се установи да ли 
је увек и овај или неки други Марин у питању, посебно што је ово име 
међу Бућама често. Како се ипак само један Марин Бућа у дато време 
истиче својом пословном способношћу у дубровачким документима, 
посебно трговином италијанским тканинама, сматра се да се управо он 
и помиње у писму Иваниша. Средином XV века овај Марин био је у до-
брим односима са херцегом Стефаном. 

Литература: Р. Ћук, Дубровчани, 469, н. 34 (са изворима и ста-
ријом литературом). 

Радивој Оспрочић (Radivoi Ostinich), II, 13, 14 (у писму), IV, 2 
(у белешци испод писма) – човек војводе Иваниша. Није познат из дру-
гих извора. Са обзиром на то да је донео акт из Борча, заједно са Вуо-
ком, или је био из тог града, или је боравио на двору Иваниша. Није 
могуће утврдити зашто се јавља под различитим презименом у латин-
ском и ћириличком тексту.

Вуоко Пребиковић (Vuoch Prebichovich), II, 14 (у писму), IV, 2 
(у белешци испод писма) – човек војводе Иваниша. О њему нема више 
података. Под сличним презименом и десетак година касније се у ду-
бровачким књигама, као дужник сукнара Братута Градојевића из Тре-
биња, помиње Миливоје Прибитковић из Подборча (1460, 1462, 1469). 

Литература: Р. Пекић, Тестамент сукнара Братута Градојевића 
из Требиња, ГПБ 6 (2013) 125, н. 6.

Мароје Тврдајић (Maroie Tverdich), II, 4 (у белешци на врху 
стране), III, 7 (у белешци на левој маргини), IV, 6, 9, 11, 12, 14 (у пи-
сму) – кнез. Један Мароје Тврдајић јавља се као члан судских комисија 
у Фојници, 1441, 1446 и 1453/55. године. 

Литература: D. Kovačević, Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni, Sara-
jevo, 1961, 73. 

Влахуша Живковић, звани Пелиочић (Vlachussa Giuchevich 
dito Peliovich, Vlacussa Peliozich), IV, 3, 4 (у белешци на врху стране), 
5, 8, 9, 11, 14 (у писму), 1, 2 (у белешци на левој маргини) – кнез. Син 
Живка Пелиочића. Имао је сестру Франушу, која је била удата за Ра-
доја Крстића, званог Козоје. Помиње се и његова кућа 1440, која је била 
смештена у секстерији Св. Николе, на тргу. Његово пословање бележе 
и одлуке Малог већа.
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Извори: А. Веселиновић, Дубровачко Мало веће о Србији (1415–
1460), Београд, 1997, према регистру. 

Литература: E. Kurtović, Iz historije Kreševa u srednjem vijeku (Ra-
doje Kristić zvani Kozoje), Prilozi II u Sarajevu 40 (2011) 39–40; Р. Ћук, 
Ду бровчани, 469, н. 34.

Установе и важнији појмови 

У претходним свескама Грађе о прошлости Босне већ су помиња-
ни: господин (messer), кнез у Дубровнику (Rettor), сер, веће, Мало 
веће (menor consiglio), књига, писмо, лист (lettera, litera), војвода, 
цари на (dacio, doane), кнез у Босни, властела у Дубровнику, ра
злог, слуга, господство, дукат, перпера, човек, динар, грађанин.  
Видети: Т. Вуковић Драгичевић, Библиографија важнијих термина, 
ГПБ 10 (2017), passim. Такође, видети и бројеве ГПБ 10, 11 и 12, према 
регистрима. За појам разлог, видети ГПБ 2, 87. 

Топографски подаци

У претходним свескама Грађе о прошлости Босне већ је поми-
њан: Борач (ГПБ 4, 147–148).

Олово (Plumbum), I, II, III, IV, passim – данашњи град Олово, 
најзначајније рударско место након Сребренице. Своје име понело је по 
истоименој врсти метала на чијем рударењу је и засновало проспе ри-
тет. 

Назив Олово у латинском облику посведо чен је поуздано први пут 
1402, односно 1403. године, као место резиденције босанског прото-
вестијара (Plumbum protouistarii, castrum Plumbi) Николе Бокши ћа, сина 
познатог босанског протовестијара и дубровачког трговца Жоре Бок-
шића. На основу убикације микротопонима Цецен(е), у самом Олову, 
материјалних остатака, као и чињенице да се ту касније налазила и ре-
зиденција Николе, сматра се да се ту својевремено највероватније нала-
зио и двор Жоре, у ком је краљ Дабиша издао 1392. године повељу Дуб-
ровчанину Драгоју Гучетићу. Директно сам Оловац спомиње се под тим 
домаћим називом тек 1432, док се 1440, бележи у изворима бург Оло-
во. Да су Дубровчани поистовећивали место Олово (Plumbum) и тврђа-
ву Оловац, указују малтене паралелно помињање царине у Олов цу, од-
носно у Олову (gabella Olouac, gabella Plombi) још те 1432. године. Као 
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и други рударски градови, Олово је било уређено по саском узору. На-
кон збацивања Остоје, Олово се нашло у рукама Павловића, у чијем по-
седу је остало све до пада под Турке. 

Од како се може пратити у актима појединачно, царина у Олову 
издавана је у закуп првенствено Дубровчанима. Први пут царина на те-
риторији Олова помиње се у Каменици, познатој у изворима још 1376, 
у повељи краља Дабише Дубровчанину Драгоју Гучетићу из 1392, из 
које сазнајемо да се она налазила у закупу Драгоја и браће му за време 
краља Твртка, од 1384 до 1392. године. Под називом оловска царина, 
јавља се тек 1398, у рукама Жорета, који је на овом месту вероватно 
наследио Драгоја, док се након њега, свакако нашла у рукама његовог 
сина Николе. И поред тога што се Олово налазило у рукама Павловића 
већ после 1403–1404, царине су на основу договора повремено деље-
не са кућом Косача, па тако и након 1418. године. Током сукоба Косача 
и Павловића, за време Конавоског рата 1430–1432, царину су држали 
само Павловићи, да би након краја 1432, међу њима био успостављен 
и поновни договор, па су царину делили бар до 1435, када се јавио по-
следњи пут и део у закупу Сандаља. Након нових сукоба 1438, царина 
се нашла само у поседу Павловића, у чијим рукама је вероватно била 
све до пада под Турке, 1463. године. 

Како се кретала цена издавања није детаљније познато. У време 
Иваниша Павловића издавана је за 2.000 дуката годишње, док је у тур-
ско време износила 4.000.

Литература: E. Kurtović, Iz historije Olova, 13–80 (са детаљним 
прегледом извора и старијом литературом). 
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QUATRE ACTES DU VOÏVODE IVANIŠ PAVLOVIĆ 
CONCERNANT LE BAIL DE LA DOUANE AU PLOMB

I – 27 janvier 1447 
II, III, IV – 7 mars 1449

Résumé

Ce travail contient des éditions, la description, l’analyse diplomatique et les 
enregistrements de quatre actes délivré par le voïvode Ivaniš Pavlović à Dubrovnik 
sur le bail de la douane au plomb. Les documents sont conservés sous forme 
d’une transcription de Nikša Zvjezdić aux Archives de l’État à Dubrovnik. Selon 
les données contenues dans ces documents et des notices qui les accompagnent, 
les droits de la douane sur plomb d’un montant de 2.000 ducats pour l’année 
1446 ont été perçus par Nikša (Nikola) Bunić. Au cours de deux années suivantes 
(1447 et 1448), soit jusqu’au mars 1449, les droits de la douane ont été perçus 
par Maroje Bućić (Marin Buća), Maroje Tvrdajić et Vlahuša Živković Peliočić. 
Bućić et Vlahuša ont versé l’intégralité du bail douanier, tandis que la part de 
Tvrdajić a été versée par Vlahuša. Au moment de la délivrance des quittances de 
versement, Tvrdajić n’avait pas encore versé sa dette et ce qui était la raison pour 
laquelle Vlahuša s’était plaint au voïvode Ivaniš. À l’occasion de ce sujet, Ivaniš 
s’adressait à Dubrovnik pour résoudre la question du règlement de la dette existant 
entre Maroje Tvrdajić et Vlahuša Živković Peliočić. On ne sait pas comment cette 
contestation à la fin a été résolue.

Mots-clés: voïvode Ivaniš Pavlović, Bosnie, Dubrovnik, Olovo, douane, 
transcription, quittance de versement, lettre.
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