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дРАгИ МАЛИКОВИћ

ТРгОВИНА ИЗМЕђУ КОТОРА И дУБРОВНИКА  
Од Xiii дО XVi ВЕКА

Апстракт. Рад је настао на основу грађе которског, објављеног архивског материјала 
Дубровачког архива и доступне литературе, и односи се на трговину између котора и Дубровника 
у времену између xiii и xvi века. Преко та два центра српски, али и домаћи трговци, су у свет 
извозили сировине, а отуда на тло србије и босне довозили готове производе. неретко су ду-
бровачки и которски трговци ту робу пласирали и на суседно тржиште у Дубровнику и котору, 
посебно онда када су за такву трговачку трансакцију могли остварити какву материјалну корист. 
ово је првенствено важило за довоз жита, али и друге робе, којих у Дубровнику и котору че-
сто није било довољно. При обради ове теме добро треба познавати статус и улогу тадашњих 
Дубровника и котора, овог другог посебно после 1371. године.

кључне речи: Дубровник, котор, Дубровчани, которани, србија, венеција, млетачка репу-
блика, жито, дрво, восак, кожe, руде, бакар, оружје.

на которски трг доношени су из српских земаља током xiv и xv века они артик-
ли, који су у исто време довожени и у Дубровник. а са стране, пак, которски трговци 
су увозили оне производе, којих није било у српским земљама.1

користећи се повољним приликама, и великим правима и заштитом, коју су ужи-
вали од српских владара, котор је у горе назначеном времену постао врло важна трго-
вачка тачка на јадранском приморју. као и Дубровчани имали су которани у свим иоле 
значајнијим центрима српских земаља своје трговачке колоније. Ту су они били врло 
озбиљни конкуренти Дубровчанима, па су ови са њима морали писаним уговорима да 
регулишу права трговаца у српским земљама, нарочито у важном тргу брскову. котор 
је тако посебним уговором са Дубровником регулисао и права својих грађана на дубро-
вачком тргу, као и његових трговаца на својој територији.2

1 П. косовић-м. миладиновић, Трговачки центри и путови по српским земљама у средњем 
веку и у турско време, Годишњица николе чупића, књ. 20 и 21, београд 1900.

2 исто.
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а) организација трговине

Током xiv и xv века из србије су у венецију извожене сировине, док су из 
венеције у србију стизали готови производи. Главни посредници у извозу, односно 
увозу робе били су дубровачки и которски трговци. У xiv и првој половини xv века 
они су имали подједнаку улогу у овој посредничкој трговини. међутим, од шездесе-
тих година xiv века почиње нагло опадање котора, а тиме и његова улога као по-
средника губи значај. његову делатност преузеће, од тог времена, дубровачки трговци. 
Дубровник, а у нешто мањој мери и котор, били су средишта преузимања роба која 
је стизала из српских земаља и отуда отпремана даље за венецију. али, Дубровник 
је такође био главно средиште за млетачку робу, која је била намењена за трговину у 
српским земљама. од осме деценије xiv века, стицајем околности, улогу транзитног 
центра преузео је, за неко време, Улцињ.3

У другој половини xiii века Дубровчани су, свакако под утицајем млечана, под-
стицали трговину котора са венецијом. То потврђује одредба статута царинарнице 
1277. и уговора између котора и Дубровника из 1279. године. наиме, которани су били 
ослобођени наплате царине само за извоз робе у венецију и то под условом да робу не 
искрцавају у Дубровнику. међутим, није остало забележено колико дуго су поменуте 
одредбе примењиване. ипак, може се претпоставити да су остале на снази до краја 
млетачке власти над Дубровником 1358. године.4

за робу коју су млечани, Дубровчани или становници српских земаља извозили 
из венеције плаћала се, како се стално наводило, „уобичајена царина“. њен износ, 
међутим, није познат. Да би роба допремана из венеције у Дубровник била упућена 
даље у унутрашњост србије или у котор требало је исто платити одређену царину. 
она се мењала и није била једнака за све трговце. венецијански трговци су, за све вре-
ме млетачке власти над Дубровником, а изгледа и каснијих година, имали повластице 
код наплате царине у Дубровнику. которани су, према статуту од 1277. и трговачком 
уговору између котора и Дубровника из 1279. године, да би извозили робу купљену од 
странаца морали платити царину у Дубровнику, али за робу купљену од венецијанаца, 
били су ослобођени плаћања царине. о царини на робу која је у xiv веку из венеције, 
преко Дубровника, слата у србију и котор сачувано је неколико података. наиме, у 
лето и јесен 1341. године износила је „grossorum xviii pro centenario“. неколико го-
дина касније, у фебруару 1345. године, иста царина се плаћала „duo pro centenario“. 
Дакле, четврт година xiv царина се кретала 1,5 до 2%.5

Трговачки уговор између котора и Дубровника 1279. године прихваћен је „cum 
voluntate minoris et maioris consillio et cum laudo populi ragusini in concione publica“.6

3 Р. ћук, србија и венеција у xiii и xiv веку, београд 1986, 136.
4 исто, 133.
5 которани су у исто време могли слободно, без плаћања икакве царине, да тргују србијом. 

(м. Peterković, statut carinarnice grada dubrovnika, dubrovački zakoni i uredbe, beograd 1926, 
423).

6 m. rešetar, dubrovačko veliko vijeće, dubrovnik 1929, 3; и. синдик, комунално уређење 
старог котора, београд 1950, 90.
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Дана 22. јуна 1305. године у великом већу града Дубровника је било одлучено 
да сви они Дубровчани који своју робу буду продавали которанима, треба да плате 12 
фолара за сваки перпер продате робе.7

Постоји више података о извозу неких производа српске привреде из Дубровника 
и котора, у којима се не наводе њихови називи, већ се сасвим уопштено каже „роба“ 
(mercantia). зато је занимљив уговор који су 6. јула 1318. године склопила двојица 
млечана марко санудо и Леонардо бонвизино. Леонардо се тада обавезао марку да ће 
бити годину дана у Дубровнику и примати сву робу коју марко или његов брат ђанино 
пошаљу у Дубровник. Робу ће, потом, слати у котор марку ајмо, њиховом фактору. У 
исто време требало је да робу из котора отпреми у Дубровник, а отуда у венецију. за 
тај посао Леонардо ће добити плату од 40 перпера.8

Политички, али и сви други односи, Дубровника и котора током средњег века 
зависили су од става српске државе према овим ентитетима. То је, без сваке сумње, 
био разлог да је у великом већу 8 децембра 1326. године (од чијих је 119 чланова, 
99 гласало за), било одлучено да се прекину све везе и контакти са становништвом 
котора, како код давања, тако и код примања свих роба. Дубровачки хроничар такву 
одлуку проглашава „Противном богу и свете цркве, као и против грађана Дубровника 
и њихових интереса“.9

нередовно стање односа између србије и Дубровника настављено је и после 
1326. године, па су због тога Дубровчани, уз помоћ млечана, обновили своју дипомат-
ску акцију код српског краља. Дубровачко велико веће је решило да почетком октобра 
пошаље посланство у венецију, које је требало да изложи дужду дубровачку жалбу на 
српског краља и његове поданике и да моли млечане да забране својим поданицима 
да иду или шаљу своју робу у котор и друге приморске области србије. Посланици 
су такође добили упутства да пристану, уколико то млечани буду захтевали, на неке 
концесије које Дубровчани почетком xiv века, и поред млетачких притисака, нису 
били вољни да прихвате. То, наравно, упућује на закључак да су Дубровчани придава-
ли значајну улогу венецији у решавању насталог стања.10

Тома, син Павла Томиног из котора, био је један од најуспешнијих пословних 
људи свога времена у котору. о његовом пословању има много података у дубро-
вачким архивским књигама. Тома је имао везе и са српским двором. он је долазио у 
Дубровник у име краља да подигне светодимитарски доходак а вршио је и друге мисије. 
Тако је Petrus de sabe дуговао Томи 100 перпера као остатак дуга са једног заједничког 
путовања његовог оца у друштву са неким Дубровчанима. Трговачко удружење које су 
они чинили очигледно је пословало у србији.11

7 monumenta ragusina (у даљем тексту: mon. rag.), liber reformationum, књ. ii, zagreb 1896, 
312 .

8 Државни архив у Дубровнику (у даљем тексту ДаД), div. not, iv, 74; div. canc., vi, 182, 
183; mon. rag., iii, 129; Р. ћук, србија и венеција, 114.

9 mon. rag., ii, 331.
10 б. крекић, о рату Дубровника и србије 1327-1328, београд 1968, 195; Р. ћук, србија и 

венеција, 45.
11 м. Динић, крстасти грошеви, зборник византолошког института 1(1952), 91.
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средњовековни котор је одржавао трговачке везе не само с Дубровником и гра-
довима на далматинском приморју, већ и са свим знаменитим италијанским варошима 
тога доба. нарочито су многоструке везе биле са венецијом, зато је на которском тргу 
увек било доста млечана. нису нам познати трговачки уговори, које је котор имао са 
италијанским варошима, али их је свакако било. Познати су нам, како је већ истакну-
то, уговори с венецијом и анконом. Године 1345. потврдио је цар Душан продужење 
дотадашњег уговора још на две године између котора и млечана. По истеку тог уго-
вора цар Душан одобри и друго продужење тог споразума још на осам година. од 
осталих италијанских вароши изгледа, да су которани најчешће походили анкону, као 
и анкоњани котор, без обавеза плаћања икаквих дажбина. ово се види из једног писа-
ног документа анконске државе од 1442. године. али, касније као да су плаћали царину 
за узајамно трговање. Године 1518. била је у анкони утврђена нова тарифа за царину 
на дубровачку трговину, по којој су Дубровчани од тада требали да плаћају у анкони 
онолику царину, колику су плаћали которани и турски поданици.12

Дубровачка влада је имала много разлога да обезбеди пријатељство и војислава 
војиновића. Посебно зато јер је тада отпочела расправа између Дубровника и котора 
око солана у боки которској. которани су напали неке Дубровчане у Луштици, па се 
дубровачка влада решила да од которана силом прибави задовољење. војислав је био 
сусед котору као и Дубровнику, а котор је, како је познато, био под српском влашћу. 
Република се Дубровачка с разлогом бојала да војислав не стане на страну которана 
против Дубровника. међутим, дубровачкој влади није пошло за руком да војислава 
одвоји од котора, јер су се они касније као савезници борили против Дубровника.13

зато је 13. априла 1358. године у дубровачком малом већу било одлучено да се 
забрани довоз scabam и ladia, уз претњу казне од 1000 перпера за случај прекршаја.14

а 13. новембра 1361. године исти орган града Дубровника одлучио је да се дозво-
ли „трговцима из било којег места из србије“ да могу слободно долазити у Дубровник 
и ту товарити било коју робу, и исту из Дубровника слободно извести без тешкоћа, осим 
ако је продају људима војислава војиновића и которанима. истовремено је било одлу-
чено да се роба трговаца из Призрена која је била задржана у Дубровнику ослободи.15

Рат између котора и Дубровника је 1367. године био прошао па је дубровачко мало 
веће 30. октобра дозволило свом суграђанину Грубу цестрано да може ићи у котор 
са једном дубровачком барком.16 међутим, 6. јануара 1379. године веће умољених у 
Дубровнику је одлучило да се пошаљу две дубровачке барке, ради пресретања нава 
које су ишле у котор.17

истовремено, упркос свих невоља у комуникацији са Дубровником которани су 
крајем xiv века живо потраживали нове изворе привредних активности у северној 
албанији, са намером да намире губитке, које им је нанео Радич црнојевић. Тако су ко-

12 в. макушев, monumenta historica slavorum meridionalium vicinorumque populorum, i, 
varsovia 1874, 390; П. косовић-м. миладиновић, Трговачки центри и путoви, 19-20.

13 м. зечевић, Ратови војислава војиновића са Дубровчанима, београд 1908, 10.
14 mon. rag., ii, 218 од 13.iv 1358.
15 mon. rag., iii, 139-40 од 13. xi 1361.
16 mon. rag., iv, 106 од 03. x 1367.
17 mon. rag., iv, 106 од 06. i 1379.
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торски племићи браћа марко и владислав Драго добили у закуп царину у Дању (тврђава 
на путу од скадра до Призрена) од тамошњег господара, који је истовремено држао и 
крај константина балшића, сина ђурђа балшића. али которски закупци су немало по-
грешили према трговачким такмацима, дубровачким трговцима, таквим захтевима на 
тржишту, да су Дубровчани забранили својим трговцима да долазе на зетске тргове 
(3. и 7. iv 1395) и притуже се на которане вуку бранковићу, ђурђу страцимировићу 
и Радичу црнојевићу. али је Радич ускоро погинуо у борби с четама ђура цријевића 
(25. iv 1396). истовремено, Дубровчани су настојали, да одржавају добре односе с 
облашћу ђурином, не само због трговачких разлога, него и верских, јер су герилце 
радо ходочастили у базилику св. марије Ратачке на малу Госпу, па су и завјетне свеча-
ности одржавали у част св. марије Ратачке, а ретко је дубровачка влада (као 3.9.1395) 
дозвољавала дубровачкој музици, да реализују свечаност на малој Госпи.18

б) Предмети трговине

Промет роба из Дубровника у котор и обратно у режији домаћих трговаца био је у 
времену од xiii до xvi доста чест, а и многи страни трговци, италијани првенствено, 
довозили су у град св. Трипуна житарице, со и друге фабрикате и робу европског по-
рекла. из котора су пословни људи у Дубровник пребацивали руде из србије и босне, 
сирове коже, восак и остале сировине, најчешће набављене на србијанском поднебљу.

Године 1304. добио је симон Рекус дозволу за извоз јечма и пасуља у Дубровник, 
само му је било забрањено да робу отпреми у котор.19 и чланови дубровачке породи-
це Гундулић су током xiii и xiv века трговали житом између Дубровника и котора. 
марин Гундулић је почетком xiii века боравио у брскову, а његов брат Џоре је 1319. 
године насупрот овдашњим одредбама, слао из апулије жито у котор, зато му је веће 
умољених забранило да га продаје у апулију. међутим, већ следеће године добио је 
дозволу за трговање у апулији.20

Дана 30. јануара 1324. године у дубровачком већу умољених било је одлучено да 
се одобри антонију Тинтори из анконе, стално настањеном у Дубровнику, да може из-
вести из Дубровника 300 стари јечма (ordeo) и превести га где год жели изузев котора 
и нарентума. за све ово он је дубровачкој општини требао да плати по два гроша за 
сваки стар и то у времену од две наредне године.21 веће умољених у Дубровнику је 
17. новембра 1334. године исто било одлучило да се пошаље акт захвалности за рачун 
општине грађана котора, „наших пријатеља“, за товар од 100 салми жита и 50 салми 
јечма натоварених на лађи која је тих дана требала да стигне у Дубровачку луку.22

само неколико година касније (24. јануара 1341), по налогу дубровачке општине 
у Грушкој луци је био заплењен брод, који је превозио жито у котор „contra ordinum 

18 m. Pucić, srpski spomenici, i, beograd 1958, 1; P. butorac, kotor k samoupravi (od 1355-
1420), Perast 1998, 72-3.

19 mon. rag., v, 72 од 1304; и. манкен, Дубровачки патрицијат, београд 1960, 384.
20 mon. rag., iv, 159, 169 од 1319; и. манкен, Дубровачки патрицијат, 201.
21 mon. rag., i, 103 од 30. i 1324.
22 mon. rag., ii, 351 од 17. xi 1334.
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civitatia“.23 одлуку о забрани трговања житом донео је котор током 1359. године. Тада 
је на снази био сукоб између котора и Дубровника, па је которско Градско веће на осно-
ву свог статута, донело одлуку да ни грађани ни појединци не смеју даље превозити 
жито сем у котор. У супротном, и лађа, којом је жито превожено, и товар, прелазили 
су у власништво општине, а њиховом власнику би се одредила глоба од 50 перпера, од 
које је пола требала да плати општина, а другу половину њен патрон.24

У дубровачком већу умољених је 11. јануара 1379. године било предложено да 
се плати неко жито (пшеница) које је било намењено котору. након исцрпне дискусије 
присутних већника одлучено је да се исто жито врати ономе од кога је било одузето.25 У 
то време Дубровчани су спречавали довоз дубровачког жита у котор. зато је тамошњи 
сенат 15. априла 1379. године решио да се пшеница Дубровчана намењена граду св. 
Трипуна најпре превезе у Дубровник.26

У једном случају (1436) пловидба у валону, санто касталдо (јужно од валоне), 
Пирг, врег или у Драч извршена је за рачун једног которанина, који је сам укрцао пше-
ницу, желећи да је извезе у венецију. исти которанин, Лазар михов, иначе трговац у 
Дубровнику, за рачун једног венецијанца који је пословао у валони, узео је још један 
брод за пловидбу у Пирг или врег, где би о утовару одлучио сам трговац а истовар је 
био планиран у венецији.27

михоције херковић из Дубровника обавезао се Леонарду аугустиновом из 
ескула, 11. априла 1443. године, да му довезе бродом 860 стари проса из арте, за које 
ће му Леонардо платити по четири гроша за сваки стар дубровачке мере (286) перпе-
ра. Леонардо је био погодио просо у арти за 222 дуката, у новцу и роби. на тај начин 
михо је од Леонарда примио 295 перпера дубровачких и 78 дуката за просо.28

стојко Дермановић из котора и син му стефан су 25. маја 1458. године били 
сагласни да су дужни анхелму васта верце из вероне 13 дуката. овај дуг је настао 
продајом жита купљеног за ивана стојковог и брата му горњег стефана.29

которски провидур арсеније Дуодо унајмио је од михајла Палташића, власни-
ка једрењака, 26. септембра 1459. године, брод – караку (navigium sive charachiam) 
са опремом и морнарима за 60 дуката „доброг злата праве тежине“. Према уговору, 
арсеније је закупио цео простор караке, и могао је утоварити све своје ствари, своју 
породицу, а према свом убеђењу, и друге путнике, с правом да капетан и морнари ко-
ристе уобичајени простор за своје ствари. Дуодо је купио 408 стари жита од ђорђа 

23 ДаД, div. not., 199-a од 24. i 1341.
24 mon. rag., iv, 189 од 11. i 1379.
25 исто.
26 mon. rag., iv, 206 од 15. iv 1379; б. храбак, везе которана и Пераштана с албанијом у 

xiv и xv веку, Годишњак Пмк, xxvii-xxviii (1979-1980), 39.
27 б. храбак, извоз житарица из османског царства у xiv, xv и xvi столећу, Приштина 

1974, 55.
28 историјски архив у котору (у даљем тексту: иак), судско нотарски списи (у даљем 

тексту: сн), ф. x, 306 од 11. iv 1443.; Р. ковијанић, једрењаци которске луке, Годишњак Пмк, 
ix (1960), 47.

29 Уговор је склопљен пред судијом николом матовим бисантис и илијом Драго, као ауди-
тором. (иак, сн, ф. xi, 44 од 25. v 1458.).
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крезимана из Дубровника за 200 дуката. ово жито Палташић је био дужан укрцати 
на своју караку. од ђорђа је примио 27 дуката за превоз, а преостала 33 дуката на име 
најамнине имао је арсеније дати капетану Утјешиновићу кад стигне у венецију.30

Деценију и по после овога (1463), када је једна дубровачка барка, натоварена у за-
ливу арте пшеницом и јечмом за рачун двојице дубровачких властелина била у висини 
которског залива, она је од стране млечана истоварена у котору.31

из албаније се, иначе, највише извозило просо, са бојане, из љеша, маће, Пирга 
и сланика и то не само за Дубровник, него и за котор.32 Тако је неки млетачки брод 
требао после жетве 1495. године, да пренесе из бојане пшенице и проса, односно неки 
битумен из љеша у котор. вратио се, међутим, празан у Дубровник.33

неки которанин довезао је 1507-8. године на својој барки 36 кола пшенице из 
албаније, коју је у дубровачкој луци предао дубровачким масарима. на дубровачком 
броду довозили су жито и муслимани из херцег новог.34

Преко Дубровника и котора стизале су током xiii и xiv века и знатне количине 
метала из србије и босне. најчешће се радило о бакру, сребру и олову, али су на тргове 
назначених градова у ово време стизале и одређене количине осталих метала. важно је 
напоменути да су ову руду которски трговци неретко извозили у Дубровник, као што су и 
дубровачки трговци сирови или прерађени метал добацивали у котор, онда када су за њега 
ту могли добити већу цену, или из неких других, углавном, комерцијалних разлога.

которани су, како је познато, имали значајну улогу у трговини бакром из србије. 
бакар набављен у српским рудницима, стизао је најчешће у котор а одатле у Дубровник, 
где је испоручиван, најчешће млетачким трговцима. они су се потом вероватно брину-
ли о његовом даљем транспорту за венецију. Тако су бартоломео волано и которанин 
василије Луке васиљевића склопили уговор 1. јуна 1319. године о испоруци 20 
милијара бакра дубровачке мере, чија је вредност износила 40 либри и 10 солара. бакар 
је требало предати у котору, у року од 10 дана, Петру болано. Почетком априла 1331. 
године обавезао се которанин вита Петров да ће за износ од 120 солди венецијанских 
гроша допремити у Дубровник франческу апотекару „tantum rame de rudnico“ по цени 
од 41 солда венецијанских гроша за сваки милијар.35

бакар је у светом срђу 9. јануара 1335. године преузет од једног которанина 
и тројице Улцињана и упућен у Дубровник марину сукчевићу, који је требало да га 
пошаље у венецију. међутим, због поменутог бакра водио се у Дубровнику судски 
спор, јер се није могло утврдити да ли се у 64 товара налазило 128 или 129 комада.36

марко и никола, браћа Радончић из Дубровника, трговци у Трговишту, примили 
су од михајла николе Палташића 574 дуката, у дукатима, чоји и лану, за које су се оба-

30 иак, сн, ф. xi, 570-71 од 26. ix 1459.; Р. ковијанић, једрењаци которске луке, Годишњак 
Пмк, xiv (1966), 40.

31 ДаД, cons. rog., xvii, 147 и 168 од 1463.; б. храбак, извоз житарица, 75-6.
32 б. храбак, извоз житарица, 29.
33 ДаД, mob. ord., xiv, 136-a од 1495.; б. храбак, везе которана и Пераштана са албанијом, 

51 .
34 ДаД, cons. min., xxix, 248 од 1507-8; б. храбак, извоз житарица, 127.
35 ДаД, div. not., iii, 159; div. canc., vi, 101; Р. ћук, србија и венеција, 108.
36 Р. ћук, србија и венеција, 108.
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везали довести у котор цео свој бакар рачунајући милијар по 11 дуката. Рок достављања 
био је Госпођиндан 1441. године. за допремљени бакар у котору су дубровачки тргов-
ци имали да набаве и одређену количину соли, коју су требали да дају Палташићима. 
которска браћа Палташићи су били обавезни да овом приликом дотерају у родни град 
и одређену количину глете.37 исто тако, марко и никола Радончићи из Дубровника, 
а трговци уз Трговишта, дужни су били, живку јурићу 44 и по дуката, по учињеном 
обрачуну ранијег пословања.38 са своје стране живко јурић, у друштву са марком и 
николом Радојичићем из Дубровника, уложили су 385 и по дуката за трговину, те је у 
тој вредности од Радојичића примио у бакру, глети и свили, које је био дужан пренијети 
у венецију са циљем да га тамо прода у корист друштва.39

У другој декади октобра (19. октобра) 1331. године Раде к., син Продаше из 
Дубровника, изгубио је неко сребро у повратку из славоније (србије), али га је поново 
нашао, под глобом од 1000 перпера за српског краља и 1000 њему.40

богдана, мајка пок. вита буганова, из котора, изјављује да су је Урко и мате, си-
нови јулија Домање ћаманина из Дубровника, патрона задовољили у погледу оставе 
сребра предатог иначе од споменутог вите, што је било регистровано и у дубровачким 
трговачким књигама. ова исправа требала је да вреди ако у року од два месеца михо 
бинчом из Дубровника изјави да се остава налази код њега.41

Павле Гундулић из Дубровника је 19. јуна 1387. године дао Паскви витковом из 
котора ради продаје 12 и по милијара олова у вредности од 120 и по перпера.42

У xiii и xiv веку котор је био највећи српски трг за сукно и за текстилну робу 
уопште. на тај трг су Дубровчани, али и млечани, доносили различиту текстилну робу 
и ту је продавали. ово се потврђује уговором између котора и Дубровника 1279. годи-
не, који се у xiv веку неколико пута обнављао без икаквих измена. То нам потврђује и 
један докуменат млетачке владе, којим се одређује нека владина царина на сукно, које 
се у српским земљама а нарочито на которском тргу продавало.

У склопу такве тактике, Павле Рило из котора се 28. јануара 1298. године сагла-
сио да је од Леонарда бонвицина а за рачун Леонарда завкана из Дубровника примио 
цели износ тканина у вредности од 407 перпера. овај товар тканина требао је бити 
превезен у котор барком Томадија де цара.43

и венецијанске тканине су најпре стизале у Дубровник, а затим су слате у 
унутрашњост балканског полуострва или даље на Левант. знатне количине тканина 
за трговину у унутрашњости српске државе упућиване су из Дубровника, у највећем 

37 иак, сн, vii, 52 од 23. xi 1440.
38 иак, сн, vii, 53 од 24. xi 1440.
39 иак, сн, vii, 53 од 24. xi 1440.
40 a. mayer, kotorski spomenici, prva knjiga kotorskih notara od 1326-1335, jazu, zagreb 

1951, 524.
41 a. mayer, kotorski spomenici, druga knjiga kotorskih notara od 1335-1337, jazu, zagreb 

1981, 510.
42 П. косовић-м. миладиновић, Трговачки центри и путови, 18; š. ljubić, listine o 

odnošajah izmedju južnoga slovenstva i mletačke republike, knj. i, zagreb 1866-1997, 128 (у даљем 
тексту: listine).

43 ДаД, div. canc. iii, 94 од 28. i 1298.
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броју случајева познатим караванским трговима. међутим, један део те робе одлазио 
је и преко котора у унутрашњост србије.44

У трговини тканинама и у њиховом увозу у србију учествовали су млечани, 
Дубровчани, которани и трговци из унутрашњости српске државе. У ову трансакцију 
укључили су се касније и фирентинци, али углавном као прокуратори (заступници) 
млетачких трговаца. Поред Дубровчана, у трговини текстилном робом на балкану то-
ком xiii и xiv века врло активни су били и которани. У ствари, Дубровчани и которани 
су имали све до средине xiv века готово подједнаку улогу у посредничкој трговини 
између венеције и србије, да би тек у другој половини xiv века ту улогу у потпуности 
преузели Дубровчани. млетачки трговци су, у односу на Дубровчане и которане, у 
много мањем броју одлазили у унутрашњост српске државе. Тканине су испоручивали 
дубровачким и которским трговцима, а сами су остајали да послују у Дубровнику и 
приморским градовима српске државе.45

Двадесетих година xiv века млетачке тканине су изгледа чешће отпремане у србију. 
Дубровчани и которани набављали су их од венецијанских трговаца у Дубровнику а за-
тим их слали у котор. андрија соркочевић преузео је „vii ballas pannorum“ од Петра 
болани, који је требао да их донесе у котор. међутим, барка којом је роба превожена до-
живела је бродолом. франческо апотекар продао је 4. августра 1321. године которанину 
Томи Павловом Томе 42 комада вунених тканина различите боје по цени од 19 солда 
венецијанских гроша и 4 солда Руђеру фоскалину у венецији, и то у року од 15 дана по-
што прва лађа крене из Дубровника и пристигне у венецију. Тома је дао 14. августа 1321. 
године франческу још 150 венецијанских гроша. Двадесетих и тридесетих година xiv 
века франческо се највише бавио трговином тканинама.46

У исто време врло често су се, као што је познато, ради лакше трговине тканина-
ма и њиховим увозом у србију склапала и трговачка друштва. нека од њих су склапана 
с циљем да се уложена средства инвестирају у тканине, које су набављане у венецији 
а затим слате у србију.47 једно такво друштво закључено је 28. септембра 1333. године 
на две године између Дубровчана Лампре менчетића, марина бунића и которанина 
марина мекше.48 Робу, првенствено тканине, куповао је Лампре менчетић у венецији. 
У том послу помагао му је, изгледа, брат јаков, који му је био и прокуратор. Друга 
двојица, марин бунић и марин мекша били су вероватно задужени да тканине продају 
у унутрашњост српске државе.49

44 Р. ћук, србија и венеција, 126.
45 исто.
46 ДаД, div. canc., vi, 99 од 30. iii 1320.; Р. ћук, србија и венеција, 119.
47 ДаД, div. canc., x, 25 од 19. vii 1334; и. манкен, Дубровачки патрицијат, 375, 461.
48 сваки члан удружења уложио је по 5.000 перпера, што значи да је друштво располагало 

капиталом од 15.000 перпера. Добитак или губитак требало је да деле на три дела. Лампре је 
само требао да преузме пословне обавезе у Дубровнику или у венецији до износа од 20.000 
перпера. (и. манкен, Дубровачки патрицијат, 326; Р. ћук, србија и венеција, 121).

49 Дубровачка влада упутила је 15. марта 1335. године позиве на суд марину бунићу и марину 
мекши. Требало је да их курири траже у св. срђу или неком другом месту србије. ако их нађу у 
св. срђу морали су у року од месец дана да лично они или њихови прокуратори приступе пред суд, 
а уколико буду у србији, у року од два месеца. захтев је поднео фирентинац франческо аукторди, 
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ђорђе владимировић и његова браћа су склопили у јулу и октобру 1341. го-
дине уговоре с дубровачким цариницима. Према уговорима требало је да браћа 
владимировић плате «grossorum xviii pro centenario» за своју робу которанина Трипа 
Гуша, коју шаљу из венеције у србију. за тканине у вредности од 1000 перпера, које су 
у јесен 1341. године отпремљене из венеције, преко Дубровника у котор, плаћена је у 
Дубровнику царина од 27 перпера.50

венецијанске тканине намењене за трговину у котору, а према томе и у србији 
стизале су, како је већ речено, најпре у Дубровник. Тек после наплате уобичајене ца-
рине из Дубровника су упућиване у котор. У Дубровнику је тако 8. октобра 1343. го-
дине вођен судски спор између Дубровчанина николе Поборића, становника котора 
и цариника велике царине. никола је на захтев цариника требао да плати царину за 
тканине чија је вредност износила 1 000 перпера, а коју је довезао из венеције лађом 
бетија кондолморија. међутим, никола је успео доказати да њему припада само 12 ко-
мада а да су остале тканине биле власништво миха бућића, које је за његов рачун био 
купио марко кондолморио. царину од 27 перпера платио је превозник. венецијанац 
никола апотекар изјавио је 28. јула 1350. године пред дубровачким кнезом да је довезао 
у Дубровник осам бала тканина које је хтео да пошаље у котор. али, због страха од 
ђеновљанских галија оставио је тканине у Дубровнику код фирентинца Лорина Ричи, 
који је требао да их пошаље у котор. о томе је такође обавестио царинике.51

Дана 8. новембра 1359. године влахо Држић је у малом већу изјавио, да су осам 
бала тканина које је послао у котор биле власништво gulielma из кремоне, а да је 
gulielmo био стално настањен у венецији.52

Увоз робе из венеције у србију нарочито је био отежан после рата који је из-
био средином 1361. године између србије и Дубровника, а који су у име српског цара 
водили војислав војиновић и которани. Дубровчани су са морске стране изложили 
котор економској блокади. Драчевица и читава северна обала боке которске доживели 
су исту судбину. али, читава област до Улциња или до скадра била је изузета од тих 
дубровачких мера. Та област је била под утицајем балшића који су се приклањали уз 
Дубровник. стога не изненађује чињеница да су венецијанске тканине упућиване у то 
време из Дубровника у скадар, а вероватно и у Улцињ. многи млетачки трговци су, 
међутим, у немогућности да пошаљу тканине из Дубровника „у друге крајеве“, што 
свакако значи у котор и у унутрашњост српске државе, били приморани да их врате у 
венецију. То је био случај са трговцима марком Туоро, франческом мемом, андријом 
мемом, Пазмолусом калдеро и др. Пошто су трпели „велику штету и губитак“ сенат им 

прокуратор ђованија Дући, ради дуга за тканине, које је у венецији купио јаков, брат Лампре 
менчетића, као његов прокуратор. курири су предали писмо марину бунићу и марину мекши 
25. марта 1335. године у напуљу. Два дана касније, поменута двојица упутила су своје писмо у 
Дубровник. Дуг је износио 58 либри и 45 динара венецијанских гроша и крајем маја 1335. године 
још није био измирен. (ДаД, div. canc., xii, 105 од маја 1335; Р. ћук, србија и венеција, 121).

50 ДаД, div. canc., xiii, 21, 46 од октобра 1341.; xiv, 53 од октобра 1341.; Р. ћук, србија 
и венеција, 134.

51 listine, x-i, dad, div. canc., xiv, 53; Д. Динић-кнежевић, Тканине у привреди 
средњовековног Дубровника, београд 1972, 48.

52 mon. rag., iii, 16 од 8. xi 1359.
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је дозволио 29. августа 1361. године да тканине без плаћања царине, врате у венецију. 
Убрзо је под млетачким притиском блокада нешто ублажена. наиме, страни бродови, 
који нису носили со, намирнице или оружје, пропуштани су у котор. Тканинама је, 
дакле, на тај начин омогућен слободан увоз у которску луку.53

неки трговци из Дубровника, међу којима је био по један трговац из Дријева, 
котора и љеша, куповали су тканине у то време у венецији. Тим поступком начинили 
су прекршај, због чега су 3. јануара 1382. године били осуђени на казну затвора.54

крајем xiv и почетком xv столећа почела се у херцег новоме, а нарочито у 
Дубровнику, развијати ткачка индустрија. због познате политичке ситуације из 1370-
1420. године, а доцније због буна у Грбљу, которани су се тек средином xv столећа по-
чели бавити мишљу да се ова врста радиности оснује у њиховом граду. зато су се 1454. 
године обратили најпре властели, а године 1458. и млетачкој влади с молбом за дозволу 
да се и у котору започне с овом индустријом. нарочито је било интересантно излагање 
пучана који су упозоравали млетачку владу на штету коју је котор имао не само због 
наглог развитка ове индустрије у Дубровнику, него и због наглог развитка херцег новог 
уопште на рачун котора. Према изјави пучана већ су се ова сукна продавала у босни, 
србији, зети и већем делу Леванта. међутим, интереси млетачки нису били идентични 
са интересима которске властеле и которских пучана и молба је била одбијена.55

Радослав Ратковић из Дубровника се 3. августа 1444. године обавезао дати и пла-
тити Луки Рапутино из котора 17 перпера которских за тканине њему продате.56

млетачке власти ни средином xv века нису дозвољавале увођење мануфактурне 
производње у котору. властела и пучани једнодушно су молили сињорију да им се 
дозволи отварање ткачница. њихови представници објашњавали су у млецима да ће 
развитак сукнарства зауставити одлазак мајстора из котора, повећати општинске при-
ходе и сузбити поплаву дубровачких и новских тканина. молбе су биле узалудне, и 
младићи који су одлазили у Дубровник или у млетке да уче како се израђују сукна и 
сомот остајали су да раде по туђим градовима. једини покушај да се оснује радионица 
за бојење тканина (1450) пропао је већ у почетку из непознатих разлога. которани су 
смели производити само оне предмете који су били потребни млечанима, а никако оне 
који би могли конкурисати њиховој роби.57

53 историја црне Горе, 2/2, Подгорица, 11-12; listine, iv, 39; Д. Динић-кнежевић, Тканине, 
55-56; mon. rag., iii, 108, 109, 131, 135, 139, 171, 190, 207-8; ј. Тадић, Писма и упуства Дубровачке 
Републике, београд 1935, 79-80, 95-6. млечани су вероватно током јула 1461. године покушава-
ли да добију одобрење дубровачке владе да њихови трговции могу носити тканине на продају 
у котор. међутим, Дубровчани нису пристајали на то. (mon. rag., iii, 108 од 29. viii 1361). а 
дубровачка галија, која је надгледала улаз у которску луку напала је и оштетила једну которску 
барку натоварену тканинама и другом робом. веће умољених је 3. августа 1362. године одлучило 
на протест млечана да се испитају разлози за њен нестанак. (mon. rag., iii, 211; listine, iv, 50; 
ј. Тадић, Писма и упутства, 96-7; Д. Динић-кнежевић, Тканине, 56.)

54 м. Динић, одлуке већа Дубровачке Републике, књ. i, 182-83; Д. Динић-кнежевић, 
Тканине, 78.

55 и. синдик, комунално уређење, 66.
56 иак, сн, ix, 90 од 3. viii 1444.
57 и. божић, котор после прихватања млетачке власти, 33.



168 Зборник радова Филозофског факултета XXXIX / 2009

Последње декаде октобра (23. октобра) 1458. године, хијеронимус пок. Дринка 
из котора се сагласио да је дужан симику брајановом и Петру наталовом, његовом по-
словном компањону (sociis), 30 перпера которских, за тканине и жито (frumentum) од 
њих купљених. ових 30 перпера дужник се обавезао платити ad libitum et voluntatum 
истих reditum.58

као врло важан артикал которске трговине са српским земљама током xiii и xiv 
века треба да се спомене и со. Продавање соли изгледа да је било право општине котор-
ске и у време кад је он био под српском влашћу. из трговачког уговора између котора 
и Дубровника из 1279. године допушта се дубровачким трговцима, да могу доносити 
со у котор тек пошто се са општином которском погоде за цену, по којој су могли да 
откупе ту суму.59

царина которска припадала је, изузев царина на со, српској држави. она је чи-
нила 1 % од њеног целокупног финансијског прихода. Тако су неки живе маро и 
мартолица, Дубровчани стално настањени у котору, посудили краљу босанском, под 
условом да поделе пазаре у котору, 10.000 товара соли и 500 дуката годишње на име 
царине у граду св. Трипуна.60

крајем xiii века развили су потомци johannesa de Pecurario са Pasqa de Pecurario 
(1276-91) и његовим синовима juniusom и Pasqom значајну привредну активност. 
изгледа, да су управо они успоставили оне тесне везе са котором и србијом, које 
су карактеристичне за каснији период. Pasqa de Pecurario је осим тога држао под за-
куп и „mercato catario de sale“. У вези с тим српска краљица је 1285. године имала 
потраживања код њега. Пошто јој није измирио своје дуговање, краљица је намирила 
своју штету од других Дубровчана.61

Трговина сољу, била је по уговорима дозвољена само на неким одређеним обал-
ним местима: у Дријевима, Дубровнику, у котору и у св. срђу на бојани. Природно 
је било да которска општина одређује цену соли у новцу који је свако у котору, а још 
више у његовој околини, могао стално имати на располагању, тј. у српским грошима, 
ако је хтела да одбије суседно становништво од свог тржишта.62

Питање солне трговине било је и за Дубровник од пресудне важности. У средњем се 
веку осећала велика несташица соли. зато су се медитерански градови посебно ангажовали, 
да уреде своје солане. своје солане је обновио и град котор, као и будва, јер је град толико 
страдао од несташице соли у време управе њиме сандаљеве жене јелене. зато Дубровчани, 
који су продавали со у својој солани у Дубровнику и тиме били готово монополизовали солну 
трговину, нису могли бити задовољни због дизања нових сандаљевих солана испред херцег 
новога у суторини. још на почетку xiv века било је трговачког саобраћаја између Дубровника 
и Драчевице, како произлази из одлуке дубровачког малог већа из 1319. године.63

58 Уговор је склопљен пред судијом николом бизанти и франом бизанти, као аудитором. 
(иак, сн, xi, 173 од 23. x 1458).

59 П. косовић-м. миладиновић, Трговачки центри и путови, 18-9; listine, i, 121.
60 ф. миклошић, monumenta serbica, 246; П. косовић-м. миладиновић, Трговачки центри 

и путови, 19.
61 и. манкен, Дубровачки патрицијат, 235.
62 и. манкен, Дубровачки патрицијат, 24; м. Динић, крстасти грошеви, 87-8.
63 P. butorac, kotor u samoupravi, 79.
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Дана 31. маја 1323. године у дубровачком малом већу било је потврђено да 
је Палма Градић из Дубровника примио со од Петра зиме, николе буће и маркела 
Пашкваловог из котора.64

читав низ различитих артикала под општим називом «роба» и «ствари» (mercancia, 
mercer, mercaria) увожени су из венеције у србију. Под тим именима се подразумевала 
балканска и друга роба, која је стизала у Дубровник и котор, а отуда затим слата ради 
продаје на српске тргове. Ту су свакако спадали со и уље, којима су, поред Дубровчана 
и которана, трговали такође и млечани. Поменуте артикле допремали су у котор, бар, 
а вероватно и у остале приморске српске градове. Додуше, не зна се одакле су стизали 
поменути артикли. млетачки трговци су их могли набављати и у приморским градовима 
на источној обали јадранског мора. котор је свакако био привлачан за млетачке трговце, 
јер је представљао један од четири трга на делу јадранске обале од неретве до бојане, где 
је била дозвољена продаја соли. со је, као што се зна, заузимала једно од најзначајнијих 
места у српском увозу. о важности соли довољно говори чињеница што је у котору че-
сто плаћана и сребром. наиме, према уговору који су почетком септембра 1326. године 
склопила двојица которских трговаца са млечанином Леонардом бабом, требало је да 
которани плате со сребром за који марин мекша каже да је доброг квалитета. Робу су 
потом вероватно превозили дубровачки и которски трговци у унутрашњост србије.65

У годинама рата између војске стефана Дечанског и Дубровчана (1327-28), зна 
се да је војска српског краља напала дубровачку градску територију и стонски рт и 
одводила дубровачку стоку. Дубровчани су са своје стране оружали галије и спреча-
вали трговину са котором и другим градовима српског краља. на удару дубровачких 
оружаних галија нашли су се вероватно већ почетком септембра 1327. године бродови 
натоварени сољу који су били упућени у котор, а припадали су краљевом заступнику 
тргова. штета учињена том приликом износила је 14.000 перпера. Потраживање котор-
ске општине да се штета надокнади Дубровчани су одбили. которска општина је зато 
26. септембра 1327. године одобрила краљевим цариницима право на репресалије, у 
висини надокнаде штете, над добрима Дубровчана у србији.66

општина которска је уз звоњаву 5. марта 1337. године на уобичајени начин изјавила 
да је дужна Пашку Гучетићу из Дубровника 750 златних дуката које ће му исплатити за 
једну годину иза коначне дознаке соли, тј. 3.000 мера по мери которској, и по цени од 
по 25 дуката за сваких 200 мера. Пашко се са своје стране обавезао да ће со довести до 
половине стена, изузевши блокаду которску. због насталих околности, испорука соли је 
била одложена за 15 дана.67 Дубровачко веће умољених је 18. јула 1348. године, у вези 
одређене количине соли, одлучило да се та со из Дубровника може извести у било које 
место, сем у котор, или које друго забрањено место. У тим местима тај товар соли је мо-
гао бити продат било којем трговцу по цени од 20 перпера, за 100 великих модија.68

64 mon. rag., i, 86.
65 Д. ковачевић-којић, Трговина у средњовековној босни, сарајево 1961, 183; Р. ћук, 

србија и венеција, 131.
66 a. mayer, kotorski spomenici, i, 145-46; Р. ћук, србија и венеција, 48.
67 исто, ii, 593.
68 за ову одлуку је од 76 чланова већа гласало 46 посланика, и ово правило је требало да 

важи за наредних 10 година. (mon. rag., ii, 32 од 18. vii 1348).
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марин Гучетић из Дубровника је 20. јуна 1350. године купио од млечанина 
николета са Плоча марцилијану „св. Доминик“ за износ од 360 гроша, уз услов да ће је 
марин продати кад истовари со у котору.69

Дубровчани су кнезу војиславу војиновићу могли највише доскочити прекидањем 
свакодневног трговачког саобраћаја са његовим поданицима. од којег је значаја за кне-
за војислава и његове поданике била забрана продаје соли може се само претпоста-
вити. зато су Дубровчани сматрали да највише могу нашкодити кнезу војиславу, ако 
успеју да његовим поданицама затворе све поморске солне тргове. војислављеви суна-
родници живели су углавном од стоке, за коју је било потребно доста соли, а со се тада 
набављала једино на приморју. У то доба била су на приморју свега четири места, на 
којима се продавала со и ако се иста царинила на много више места. Та су места била, 
како је већ истакнуто, у: св. срђу на бојани, у котору, у Дубровнику и на Дријевама на 
ушћу неретвином. нешто се, али врло мало, соли продавало и у зети и у сланом јужно 
од стона. изузевши котор и Дријева, сва су остала тржишта за продају соли била у ру-
кама дубровачким и у њима су Дубровчани имали искључиво право продаје. Да се тако 
ограничи број солних тргова, заслуга је дубровачке владе, која је откако је приморје 
постало српско, свим силама радила да им ограничи број и да их добије у своје руке по-
стигавши тиме најмање два циља: црпла је огромне приходе и увек је могла, забраном 
продаје соли, да српске владаре, у случају рата, натера на мир или да од њих добије 
широке трговачке повластице.70

знајући, дакле, добро од каквог је значаја била со за кнеза војислава војиновића 
и његове поданике, дубровачка је влада забранила продају соли његовим људима као и 
поданицима цара Уроша. Та је одлука вредела за тргове који су тада били у дубровач-
ким рукама и где су со продавали само њихови трговци, дакле, у св. срђу, Дубровнику, 
у сланом, па и у котору, које су били блокирали и нису им допуштали да довозе со 
из солана које су већином биле изван которског залива. али том забраном нису могли 
спречити да се људи кнеза војислава снабдевају сољу са дријевског трга, где су поред 
Дубровчана производили и продавали со и грађани других приморских градова (из 
задра, сплита, Трогира) а нарочито млечани. Ради тога дубровачка влада тада дође на 
идеју да задобије и дријевско тржиште. оно је у то време било под влашћу угарског 
цара, па су се Дубровчани надали да ће им га хрватско-далматински бан, без великих 
тешкоћа, уступити под закуп.71

не надајући се ипак брзој помоћи код угарског краља, коме се за помоћ обратила 
још одмах почетком јула, дубровачка влада одлучи 18. јула да пошаље свог властели-
на Ловра Држића хрватско-далматинском бану да му изнесе неприлике дубровачке, и 
да га замоли за брзу помоћ ради одбране стона и у исто време да покуша да од њега 
задобије дријевски трг. истога дана састављено је Држићу упутство. Према том упут-
ству требало је да Држић прво исприча бану како их је кнез војислав напао, починио 
им огромне штете и како их држи у опсади; како се пак сада спрема, прикупљајући 
своје пријатеље и рођаке да нападне на стон. зато је Држић имао да замоли бана за 

69 ДаД, div. canc., xii, 325-a од 20. vi 1350; и. манкен, Дубровачки патрицијат, 244.
70 mon. rag., iii, 96 од 10. vi 1361.; м. зечевић, Ратови војислава војиновића, 66-7.
71 mon. rag., iii, 97 од 20. vi 1361.; м. зечевић, Ратови војислава војиновића, 66-7.
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колико билу помоћ у лађама ради одбране стона, пошто је њима стон било важније 
бранити него Дубровник. Пошто се тада степко чихорић био нешто завадио са задром, 
а у степка су Дубровчани полагали осетну наду у борби са кнезом војиславом, тре-
бало је да Држић поради код бана да измири степка са задром. Даље је требало да 
степко исприча бану како су чули да је и цар Урош прихватио неке дубровачке трговце 
у србији и робу им одузео и да га замоли да обрати пажњу на которане, и друге пода-
нике цара Уроша који се десе у његовој области. на почетку Држић је имао напоменути 
бану да је Дубровчанима најлакше одолети непријатељима из србије око набавке соли, 
са циљем да дозна би ли и по којој цени бан хтео уступити дубровачком кнезу под 
закуп Дријева, али није смео утврдити коначну погодбу, већ да за погодбу само сазна 
и саопшти Дубровчанима. све је ово требао Држић да извиди паметно и обазриво, а 
дубровачка влада стога напомене да је поменутом човеку, као што је он, закон мало 
требало говорити.72

о увозу оружја из венеције у србију у другој половини xiv мало се зна. несрпски 
обласни господари такође су га набављали у венецији. млетачки и которски тргов-
ци допремали су оружје у котор, а потом га упућивали даље у унутрашњост србије. 
наиме, у рату 1361-62. године између Дубровника и србије, који су у име српског цара 
водили војислав војиновић и котор, Дубровчани су улагали велике напоре да спрече 
увоз оружја, соли и хране у котор. Пресретали су млетачке лађе, претресали их, робу 
пленили, те су због тога долазили у сукоб са млетачком владом. Такође у време рата 
који је избио 1370. године између Дубровника и њиховог првог суседа жупана николе 
алтомановића, которани су снабдевали николу оружјем, кованим у великим количи-
нама у венецији, марки и Ломбардији.73

из млетачке исправе од 12. јула 1362. године, којом је млетачка влада одговорила 
дубровачкој на њене молбе и претње, види се да иста влада није баш искрено мисли-
ла, код забране својим људима да продају которанима и кнезу војиславу со, оружје 
и другу робу. Дубровчани су се жалили својој влади, како неки млечанин, марино 
суперанцио носи со у котор, а на то им је млетачка влада одговорила: „кажемо, да 
ми имамо много више разлога да се против њих (Дубровчана) жалимо стога што они 
безобзирно шетају нашим бродовима и, што је још горе, гоне их у Дубровник, а ми то 
нипошто нећемо трпети“.74

Прве которске вести о поруџбинама дубровачке соли потичу из последње године 
xiv века. Године 1379. из Дубровника је упућен један поклисар у Драч да замоли вла-

72 mon. rag., iii, 96 од 20. vi 1361; м. зечевић, Ратови војислава војиновића, 66-7.
73 У првој половини 1362. године Дубровчани су заробили, на улазу у которски залив, лађу 

млетачког трговца скајалина скајала. Робу су запленили и нанели му штету, према процени 
млечана, од 45 ливри гроша. скајала је послао свог опуномоћеника у Дубровник тражећи да 
му врате лађу и робу. ови не само да му нису позитивно одговорили на захтев већ су га на три 
месеца затворили. на ово су се млечани жалили краљу Лајошу, хрватско-далматинском бану и 
дубровачкој влади и захтевали надокнаду штете. (listine, iv, 46-8; mon. rag., iii, 197-989). После 
тога, Дубровчани су се правдали тврдећи да скајала није власник лађе. (listine, iv, 48-50). Тек 
по завршетку рата 1362. године, Дубровачка општина је молила млечане да одгоде наплату по-
менуте штете. (listine, iv, 50; ј. Тадић, Писма и упутства, 96-7).

74 listine, iv, 49 од 12. vii 1372; м. зечевић, Ратовање војислава војиновића, 101.
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сти тога града да допусте которанима да из драчких солана довезу со. У то доба на про-
стору од котора до Драча неретко је долазило до сукоба између Дубровчана, которана 
и Драчана око соли.75 а два месеца касније (14. јуна) дубровачка влада је одлучила да 
се пошаље оружана дубровачка претходница ради уништења солана у котору. истога 
дана је била донесена и одлука да се пошаље и један дубровачки племић, заједно са 
капетаном дубровачке флоте ради уништења солана у котору.76 Дубровчани су били 
врло упорни да спрече довоз соли у котор, па је њихово веће умољених 26. јуна 1379. 
године одлучило да пошаље једну дубровачку лађу ради спречавања даљег извоза соли 
у град св. Трипуна.77 истога дана, дубровачка влада је послала Раиналда стамбертиса 
са задатком да моли Драчане да ови не дозволе которанима да извозе со из Драча.78

и 28. јуна дубровачка влада је наредила заповедницима својих наоружаних лађа 
да спрече увоз соли у котор и да хватају све бродове млечана тадашњих дубровачких 
непријатеља, са истим товаром.79

већ почетком јула 1379. године односи између Дубровника и котора су се нор-
мализовали. зато је 1. јула дубровачко веће умољених могло да дозволи которанима 
да из Дубровника увозе „по својој вољи“. истога дана одлучено је и да се которским 
трговцима дозволи да из Дубровника увезу 200 модија соли по дубровачкој мери.80

Преко котора су у Дубровник током xiii и xiv века стизале одређене количине 
сирових кожа, које су одатле најчешће извожене према центрима италије. Тако је но-
вембра 1333. године нал сергијев кантавало из котора послао у Дубровник 12 бала 
кожа непознате врсте и три бале јагњећих кожа, затим пет буради воска свом креди-
тору Рамбалду боно.81 а године 1382. неки трговци изнајмили су у Дубровнику брод 
са циљем да отплове у котор ради утовара 90-100 бала кожа и три милијара сировог 
воска. на броду је требало да буде пет морнара. брод је у котору требао да остане три 
дана а у Дубровнику један дан, а роба је имала да се истовари у задру. возарина је из-
носила 50 гроша.82

Томас из шипана, власник баркузије договорио се 21. августа 1382. године са 
франциском baldela из венеције да у котору укрца исто 90-100 бала кожа и три милијара 
воска. Ту је робу требао да превезе заједно са капетаном ђованијем из фиренце. барка 
је у котору требала да чека три дана а у Дубровнику један дан, а товар је имао бити 
истоварен у задру, уз обавезу плаћања уобичајене возарине од 50 гроша.83

и раније поменути дубровачки трговац стојак остојић пословао је у првој по-
ловини xv века кожама. он се 29. децембра 1436. године задужио код которанина 

75 mon. rag., iv, 208; ј. Тадић, Писма и упутства, 96; м. Гецић, Дубровачка трговина сољу 
у xiv веку, зборник фил. факултета, београд 1955, 123; б. храбак, везе которана и Пераштана 
са албанијом, 93.

76 mon. rag., iv, 220 од 14. vi 1379.
77 mon. rag., iv, 225 од 26. vi 1379.
78 mon. rag., iv, 225-6 од 26. vi 1379; ј. Тадић, Писма и упутства, 386-87.
79 mon. rag., iv, 226-7 од 26. vi 1379; ј. Тадић, Писма и упутства, 387-88.
80 mon. rag., iv, 228 од 12. vii 1379.
81 ДаД, div. canc., x, 98 од новембра 1333; Р. ћук, србија и венеција, 110.
82 ДаД, div. canc., xxiv, 132-в од 1382.
83 ДаД, div. canc., xxiv, 132-в од 21. viii 1382.
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Драгоја Лукиног Трипше и Павла Трифуновог болице на износ од 12 дуката и 31 гро-
ша за коже и рашу које су му ови продали.84 стојак из Дубровника задужио се истога 
дана код Луке јакобовог Пашквалина на износ од 10 дуката и 40 гроша которских за 
робу коју му је овај на кредит продао. Дужник се истим уговором обавезао да 10 ду-
ката и 18 гроша уложи у другу трговачку робу. Тај износ требао је да плати ђованију 
салимбенеу, млетачком конзулу у Дубровнику.85

и удружени мароје faber из котора и Радослав Пашквалов, фамоли, примили су 
17. децембра 1442. године од марка балбија из венеције, иначе трговца у котору из-
нос од 31 дуката (венецијанске монете) за коже раније од њих купљене. овај износ је 
требао бити исплаћен за 13 дана, односно, 7. децембра 1443. године.86

између котора и Дубровника у xiv и xv веку често се трговало и сировим вос-
ком. Према подацима којима располажемо, восак се из котора највише извозио из 
србије у венецију 30-их година xiv века. которани су често у назначено време за 
дугове испоручивали восак својим повереницима млечанима. У јесен 1333. године већ 
поменути нал сергијев кантавало послао је пет буради воска и друге робе, вероватно 
за неки дуг, из котора у Дубровник свом веровнику Рамбалду боно.87 а Лауренције 
стојаковић из Дубровника, стално настањен у херцег новом се 26. септембра 1459. 
године сагласио да је дужан Добру базилијевом бизантис из котора 19 дуката, које му 
је био дужан да исплати за наредна четири месеца. овај дуг је настао од продаје 300 
либри сировог воска у венецији.88

У Дубровник су из котора током xiv и xv века довожене извесне количине дрве-
та. Поред дрвета које је већ на месту сече било припремљено за бродове, са бојане, 
Дрима, шкумбе, из Драча, љеша, котора и других места на југу стизало је у Дубровник 
и дрво које се користило и за друге сврхе.89

Доминик Угрин, син госпође Гунеге, нагодио се 9. јула 1327. године с иваном, 
сином николе Добранове из котора, у вези трговине дрветом, које је пак франце из 
Дубровника, стално настањен у св. срђу, дао у залог Павлу, пок. брату ивановом, за 
98 перпера млетачких гроша, тако да је Доминик дрво требао да откупи од ивана за 
годину дана у котору, иначе је губио свако право на њега.90

Дубровачко веће умољених је 13. октобра 1361. године предложило да оно дрво 
које буде послато у котор у Дубровнику је требало да остане све дотле док не буде 
отуда за њега послата галија. она је у котору требало да буде послата онда када буду 
послати и бродоградитељи за оправку ове лађе.91

84 иак, сн, vi, 84 од 29. xii 1436.
85 иак, сн, vi, 84 од 29. xii 1436.
86 иак, сн, x, 24 од 7. xii 1442.
87 ДаД, div. canc., x, 98 од јануара 1333.
88 Уговор је склопљен пред которским судијом Луком јако и Паскојем Томовим, као ауди-

тором. (иак, сн, xi, 568 од 26. ix 1459.)
89 Д. Динић-кнежевић, Трговина дрветом у Дубровнику у xiv веку, Годишњак фил. факул-

тета у новом саду, књ. xiv (1971), 12.
90 а. mayer, kotorski spomenici, i, 478 од 9.vii 1327.
91 mon. rag., iii, 129 од 13.x 1361.
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Радмило козлић у Дубровнику дао је 12. јануара 1388. године на пловидбу брод 
звани „st. antonio et st. nicolaus“, укотвљен у дубровачкој луци и фулциту (лађу) ангелу 
di monte negro. брод је на његов захтев морао ићи у котор и ту утоварити дрво и со. 
на утовар и истовар је требао да чека 20 дана ако дуже буде стајао платиће за сваки дан 
чекања три гроша. У котору је требао платити возарину у износу од 160 гроша.92

которани су довозили дрво у Дубровник, али много ређе од становника Драча. 
Тако се 1398. године остоја милановић из околине котора обавезао ивану Градићу и 
станку бобаљевићу да му да такво дрво (lignum de tissa) дужине 6,5 до 10 лаката, по 
цени од три гроша за дрво.93

У Дубровнику су тамошњи мајстори од сировог дрвета из котора, правили 
намештај и друге фабрикате и неретко их слали у град св. Трипуна. зато је дубровачко 
велико веће 2. августа 1367. године одлучило да се 20 дрвених клупа достави (уступи) 
миху буцији ради превоза за котор.94 У истом већу је крајем те године било одлучено 
да се за дубровачки рачун пошаље 20 дрвених клупа за 20 људи на име Петра бадуарина 
из котора. са овим теретом у котор су била послата и два човека из Дубровника, чети-
ри бродоградитеља и два морнара.95

антоније фануарије, каталонац, иначе патрон коке, са алегретом из котора, 16. 
јуна 1430. године склопио је удружење за превоз дрвене грађе до сицилије, односно до 
барселоне у каталонији. зараду су требали да поделе на равне делове.96

између котора и Дубровника се у времену од xiv до xv века трговало и вином. 
зато је дубровачко велико веће 20. фебруара 1304. године одлучило да се да дозвола 
симону Рекасу да на свим морима и у свим лукама, изузев котора, може товарити вино 
и боб.97

и Радула, ћерка пок. марка новаковића (spatari) и жена марина, златара из 
Дубровника, званог fornari, се 29. новембра 1458. године сагласила да је добила од 
Дикле, жене николе Радонића (promisionati) у котору 200 дуката, од куповине вина 
у мерчепу, предграђу котора, у количини од око 55 квадрањола, које је горња Радула 
предала Дикли 9. септембра 1458. године.98 задужена Дикла, жена николе Радонића из 
котора, је на време исплатила део дуга у висини од 30 дуката, а за преосталих 25 дуката 
су се 29. новембра сагласили да плате Радули, ћерки пок. марина новаковића, а жени 
марина златара из Дубровника, званом fornari. и овај дуг је настао од куповине вина 
у мерчепу, и њега је задужени обећао да исплати до 1460. године.99

92 ДаД, div. not., x, 18-a од 12. i 1388.
93 Д. Динић-кнежевић, Трговина дрветом у Дубровнику, 15; ДаД, div. canc., i, 121-22 од 

21.v 1398.
94 mon. rag., ii, 190 од 2.viii 1367.
95 mon. rag., iv, 84 од 16. ii 1367.
96 ДаД, div. not., xvi, 247-48 од 16. vi 1430.
97 mon. rag., ii, 304 од 20. ii 1304.
98 Уговор је склопљен пред Трипом моргано, као судијом и Добром бисте, као аудитором. 

(иак, сн, xi, 248 од 29. xi 1458.).
99 Уговор је склопљен пред судијом Трипом моргано и Добром бисте, као аудитором. 

(иак, сн, xi, 249 од 29. xi 1458.).
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и Трипо пок. Лауреницја буције из котора се 18. јануара 1459. године сагласио да 
је дужан антонију замањи из Дубровника износ од 181 перпера которског, као остатак 
дуга од плаћања вина од стране Трипа као купца. ово вино је било власништво синова 
симка брајића из котора. износ дуга је задужени био обавезан да плати до месеца ав-
густа будућег, до кад се антоније могао да врати са пута у венецију.100

на дубровачком тржишту которани су продавали и живе свиње, као и извесне 
количине усољеног свињског меса. Тим поводом марта 1306. године у дубровачком 
малом већу је било одлучено, да све оне особе које су требале да иду на копно, нису 
смеле да убијају (кољу) свиње у Дубровнику, већ су их ту требали довозити живе. 
исто тако, они трговци који су излазили на море (трговали), нису смели клати свиње 
на територији од стона до коринтског залива. сви они који се не би придржавали ове 
одредбе ризиковали су да им свиње буду одузете и да на име казне плате дубровачкој 
општини један перпер за сваки комад.101

У дубровачком малом већу је 2. априла 1346. године исто било одлучено да се 
дозволи да вита de sano из котора може сакупити у Дубровнику и више свињског меса 
усољеног. ово месо он је требао да прода у Дубровнику уз минимално плаћање, у свим 
оним местима где је било могуће продати га. ову трансакцију је требало обавити за 
време од месец дана. После тога је преостало месо требало пребацити у Дубровник, и 
вито га је даље могао одвести где је желео.102

У средњовековном Дубровнику се често трговало и робљем. То исто важи и за 
котор. из раније поменутог њиховог уговора од 1279. године јасно се то види. У њему се 
утврђује, да которани из Дубровника и Дубровчани из котора могу извозити робове.103

Дубровачко веће умољених је 2. јула 1336. године дало дозволу николи буцији 
из котора, иначе ткачу, да у Дубровнику може набавити и послати у град св. Трипуна 
калем млинског камена и дрвених каца, онолико колико му буде потребно за његову 
кућу, као и за брата му николу, без обавезе плаћања било какве царине.104 У истом ду-
бровачком органу 8. јуна 1343. године одлучено је да се пошаље Петру сабу бибера у 
вредности од 2 перпера, који је овај требао да пошаље у котор.105

марин савранцио је 22. новембра 1366. године у дубровачком малом већу по-
стигао одлуку, да му се одобри цели износ за плаћање галерије (терасе), коју је из 
Дубровника требао послати у котор.106

илији Радиновићу је 14. јануара 1385. године било наложено да пошаље у котор 
две барке и да тамо одвезе 11 бачви сировог уља. возарина је износила 12 гроша, и 15 
јануара бачве са уљем су стигле до одредишта, и од тога је одмах било продато уља за 
шест гроша.107

100 Уговор је склопљен пред которским судијом николом бизантис и Добром бизантис, као 
аудитором. (иак, сн, xi, 328 од 18. i 1459.).

101 mon. rag., i, 209 од марта 1306.
102 mon. rag., i, 276 од 02. iv 1346.
103 П. косовић-м. миладиновић, Трговачки центри и путови, 19.
104 mon. rag., ii, 366 од 02. vii 1336.
105 mon. rag., i, 135-36 од 08. vi 1343.
106 mon. rag., iv, 65 од 22. xi 1366.
107 ДаД, div. canc., xxi, 86 од 14. i 1385.
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морнари су у котору често трговали смоквама и вином. Узимали су их на вересију, 
и дуг подмиривали после путовања. Тако су, иван марков из Дубровника, капетан бар-
ке (patronus barchosi), Драго Лукин и вукац бјегојевић узели од ивана Палинце 344 
венца (reste) смокава, по пола гроша балшиних или по један грош которски. Трећина 
добитка или губитка, ишла би на рачун ивана, а две трећине на рачун морнара. обрачун 
је требао извршити после првог путовања, што значи за месец дана.108

в) Пословање преко трговачких удружења

Трговину између котора и Дубровника пословни људи оба града су између xiv 
и xvi века обављали најчешће индивидуално, али доста често и удружени у посебне 
савезе различитих величина. Такав савез (societas mercati et socce) основао је 1280. го-
дине Пасква волкашић (1266-93) са которанима Томом Драгани, марком Гацулани и 
марком базилијевим Драганис.109

Тома Паскојев Тома (1312-29), имао је као и његов отац чврсте везе са српским 
краљевима, који су га чешће слали у Дубровник по дажбине. Деценијама је имао 
заједничке послове са дубровачком властелом и учествовао је са знатним капиталом 
у њиховим трговачким друштвима. крајем октобра 1312. године основао је с неким 
martolusom пок. jacoba de luka удружење, у које је уложено 3.000 перпера, док је 
мartolus унео само 1.000 перпера. Почетком јануара 1315. године удружио се са бо-
гатим Дубровчанином Трипом ђурђевићем и которанином Трипом буциа у трговачку 
заједницу, чији је пословни капитал износио 9.000 перпера. сва тројица су учествовала 
са једнаким капиталом, а добитак су делили на једнаке делове. обрачун пословања 
удружења је требало вршити сваке године, а Тома је руководио добијеним новцем. 
бавио се, између осталог, и извозом олова.110

Године 1315. склопљено је и трговачко удружење између поменутог Трипа 
ђурђевића (1279-1319) са Трипом буциа и Томом Павловим Тама из котора, у које су ова 
тројица уложили по 3.000 перпера. Трајање овог удружења није било временски ограни-
чено. обрачуне је требало вршити годишње, а добит делити на равне делове. Уложени 
капитал је био у рукама Томе Павловог, међутим, Трипун је од увек имао пословне везе 
са котором. Године 1282. именовао је маркуса базилијевог из котора за свог заступника 
и дао му налог да га заступа у његовим пословима код разних которана.111

и браћа Петар и Џиво Тудишић из Дубровника основали су 1330. године у 
котору трговачко друштво (societas) на период од 10 година са својим зетом Павлом 
Трипуновим буциа. Укупни пословни капитал друштва износио је 8.600 перпера. У 
њега је Павле буциа уложио већи део капитала, тј. 6.000 перпера, а браћа Тудишићи 
остатак. они су водили послове и руководили зарађеним новцем. једна трећина добити 
отпадала је на капитал, а преостале две трећине делили су учесници на једнаке делове. 

108 иак, сн, vi, 26 од 05. x 1436; Р. ковијанић – и. стијеповић, о поморству боке среди-
ном xv вијека, Годишњак Пмк, ii (1953), 53.

109 и. манкен, Дубровачки патрицијат, 439.
110 ДаД, div. not., i, 97, 221; ii, 358; и. манкен, Дубровачки патрицијат, 430.
111 исто, 204.
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Џиво Тудишић и Павле буциа извршили су 1332. године у Дубровнику обрачун, и из-
дали један другоме потврду да немају међусобних потраживања.112

Раније помињани Дубровчанин, јуније волкашић је 30-их година xiv века 
закључио неке послове у котору са млетачким трговцима. са јунијем de lucario платио 
је марку кантавало из венеције рачун од 750 перпера, а 1331. године обавезао се да ис-
плати ramboldu bono из венеције и scаrpaciu francisco исто из венеције 929 перпера.113

средином октобра 1331. године, Дубровчанин Пашко Гучетић примио је од 
которанина биста Примутова 7.000 перпера за заједничко пословно удружење, у које 
је сам уложио 3.000 перпера. настали рачун је требало платити за два наредна месеца, 
а добитак и губитак поделити тако, да два дела припадну бисту, а трећи део Пашку.114

са которанином бистом Примутовим основао је Пашко Гучетић трговачки савез 
и 31. децембра 1331. године. У њега је бисте уложио 1.600 а Пашко 1.000 перпера. 
После обављеног трговачког посла, добит су требали да деле тако, да трећи део зараде 
припадне Пашку а две трећине бисти.115

Дубровчанин марин менчетић, примио је 16. фебруара 1332. године од которанина 
николе пок. Петра буће 1.200 перпера, ради оснивања заједничког трговачког друштва. 
остварена добит се имала делити тако да су три дела требала да припадну марину, а 
четврти николи. настали рачуни требали су да се плате за наредну годину дана.116

базилије марка базилијев, јуније Лукарев и јуније јунијев из Дубровника, партне-
ри Драге, жене франа марковог базилија, и Палма пок. Луке базилијевог, извршитеља 
опоруке пок. франа, јунија волкашевића из Дубровника, и његових другова у посло-
вима трговачког друштва, које је основао франо са њима, пресудили су 4. јуна 1332. 
године да јуније плати Драги 1.000 перпера за наредну годину дана, и то по 200 пер-
пера до шест месеци од наредног путовања, а Драга и Палма су требале издати општу 
намерницу да их не могу даље сметати у пословању.117

Домања, син јунија климовог Поборте из Дубровника и Радетин Побортов из 
котора дугују од 22. јула 1332. године марину Тодоровом фумати из задра 265 перпера 
и 7,5 гроша од трговачког пословања, које му је имао исплатити током наредног месеца 
августа. Дужник је дуг јемчио продајом меса, лоја, као и кожа, које је имао добити у 
касапници которске општине.118

непуну годину дана касније (4. јануара 1332), марин јунијев бисте из котора и 
Петар манцијев из Дубровника су склопили трговачки савез, у који је марин уложио 
3.300 перпера (млетачких гроша). ортаци су добит требали да поделе на уобичајени 
начин, а настале дугове да наплате за наредну годину дана.119

и поменути которанин марин мекша је 1335. године основао трговачко удружење 
са Дубровчанином Лампром менчетићем и марком бунићем, које је најчешће посло-

112 a. mayer, kotorski spomenici, i, 507; и. манкен, Дубровачки патрицијат, 434.
113 a. mayer, kotorski spomenici, i, 587, 678; и. манкен, Дубровачки патрицијат, 442.
114 a. mayer, kotorski spomenici, i, 524 од 14. x 1331.
115 a. mayer, kotorski spomenici, ii, 534 од 3. xii 1331.
116 исто, 536 од 16. i 1332.
117 исто, 441 од 4. vi 1332.
118 исто, 445 од 22. vii 1332.
119 исто, 463 од 14. i 1333.
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вало са србијом. Удружени су имали кућу у Призрену, а друга двојица из удружења 
франо сабов и Петар буганова су живели и пословали у србији.120

никола и михо пок. Петра буће из котора и никола соркочевић из Дубровника 
основали су 15. фебруара 1335. године трговачко друштво, у које су повериоци уло-
жили 8.000 гроша. од прве двојице которана у удружење је било уплаћено 3.000 гро-
ша. они су николи соркочевићу између Ускрса и св. мартина требали да дозначе у 
Дубровнику 250.000 фунти сировог бакра. Добитак и губитак, удружени су имали да 
поделе унапред, а настале рачуне су требали да исплате за наредне две године.121

исте 1335. године (28. марта), Петар Трипков буће обавезао се, да ће за наредна 
три месеца предати орсу николином цириве из Дубровника, и члановима његовог 
удружења, 1.350 перпера (млетачких гроша), под условом да се не укључују код по-
деле главнице, као ни код добитка од 5.000 перпера. У истом уговору, орсе се обавезао 
Петру, да ће под истим условима у удружење уложити 650 перпера.122

Петнаест дана касније (12. априла), удружени мароје суић, златар Радоје и Тома 
Тушиман су се сложили, ако буду на путу за венецију, да сваки плати свој део царине.123

DRAGI MALIKOVIĆ

les échanges commerciaux entre kotor et dubrovnik  
du xiiie au xvie siÈcles

résumé

du xiiie au xvie siècles, comme on le sait, dubrovnik fut sous l’ influence de la serbie et kotor 
sous la domination des dirigeants serbes. c’ est grâce à ces deux ports que la serbie médiévale exportait 
les matières premières telles que le cuir, la cire, le bois vers venise et les autres villes italiennes et en 
importait les produits textiles et la marchandise fabriquée en europe. toutefois, les matières premières 
de serbie et la marchandise européenne étaient vendues dans kotor par les commerçants de dubrovnik 
ou dans dubrovnik par les commerçants de kotor, quand cette opération pouvait rapporter d’avantage 
aux commerçants de ces deux villes. 

les commerçants de dubrovnik et de kotor faisaient leurs affaires de manière individuelle, mais 
ils s’ associaient souvent pour faire augmenter les effets de leurs affaires et obtenir un gain plus élevé. 

mots-clés: dubrovnik, kotor, habitants de dubrovnik, habitants de kotor, serbie, venise, 
république de venise, blé, bois, cire, cuir, minerai, cuivre, armes à feu.

120 Р. ћук, србија и венеција, 151.
121 a. mayer, kotorski spomenici, ii, 570 од 15. ii 1335.
122 исто, i, 576 од 28. iii 1335.
123 исто, 577 од 12. iv 1335.


