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Апстракт: У раду који следи обрађени су политички односи између Дубровника и Котора 
током XIV и почетком XV века, односно до 1420. године када су Которани били принуђени 
да признају врховну власт Млетачке републике. њихове политичке односе у назначеном вре-
мену карактеришу бројни сукоби, што је зависило од односа тадашњег Дубровника и српске 
средњовековне државе чију су власт Которани признавали још од 1182. године. Затегнуте односе 
Дубровника и Котора током XIV и почетком XV века диктирали су и несређени односи између 
тадашњих балканских земаља, Млетачке републике првенствено, али и других јадранских по-
морских република, као и од става моћне Угарске државе према балканским ентитетима тога 
времена. Од тадашњих политичких односа између Дубровника и Котора зависила је у многоме и 
њихова трговачка сарадња, што је у назначеном периоду било од толике важности.

кључне речи: Дубровник, Котор, Јадранско море, Балканско полуострво, Апенинско полу-
острво, Средоземље, Млетачка република, Угарска држава, Србија, Босна.

Главна одлика трговине Котора и других градова на јужнословенској обали 
Јадрана, па и Дубровника, током XIV и XV века састојала се, како је познато, у њихо-
вој посредничкој улози између Балканског с једне и Апенинског полуострва и целог 
Средоземља, с друге стране. Последице таквог географског положаја долазиле су у 
току векова до нарочитог изражаја у размени различитих привредних добара. У првом 
реду стога што се спољна трговина јужнословенских приморских градова заснивала 
на посредничкој улози, а нешто мање на извозу производа домаће производње, или на 
увозу страних производа, пошто потражња ових последњих на Приморју, сразмерно 
броју потрошача, није могла бити велика.�

Котор није био онако славан град као Дубровник, али је ипак био знаменит и ути-
цајан. Трговци су његови, како је исто познато, још од давнина конкурисали дубровачким 

�	И. Синдик, Комунално уређење старог Котора, Београд 1950, 70.
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по српским земљама. Конкуренција би била још израженија, да стари уговори дубровач-
ки са српским краљевима нису спречавали њихов слободан промет. Пошто је трговина 
сољу била везана искључиво за неколико места на Јадрану, то је Дубровник фактички 
имао монопол продаје соли за већи део српских земаља током средњег века.�

У исто време, српски владари из династије Немањића често су Которанима 
поверавали специјалне и поверљиве задатке, које је требало обавити у Дубровнику, 
Млецима, Француској или другим земљама. У унутрашњем животу Србије, сем позна-
тог Николе Буће, протовестијара цара Душана, и други Которани, нама по имену позна-
ти, играли су такође значајну улогу. Они су најчешће били закупци царина, а то значи 
имали су у својим рукама најзначајнији извор државних прихода, и као такви били су 
најопаснији конкуренти Дубровчанима. Ипак на основу ових доста познатих чињеница 
не може се ништа поуздано закључити о степену аутономије Котора у тим односима.�

Због свих ових разлога, политички односи између Котора и Дубровника су током 
XIV и XV века пролазили кроз различите фазе. Најчешће су били затегнути, па и ратни, 
што је зависило од њих самих, али и од односа између ових ентитета и српских влада-
ра, што је разумљиво кад се зна да је средњовековни Котор, био под њиховом влашћу у 
читавом тзв. Немањићком периоду.

Затегнути односи између Котора и Дубровника, владали су међу њима и у време 
рата српског краља Милутина и Дубровчана 1301. године. Из тог сукоба је познато 
да су Дубровчани, ојачани млетачким бродовима и ратницима из Задра и хрватске, 
напали „усред мира” Котор у првој половини поменуте године. Котор се одбранио од 
ове опсаде, а краљ Милутин је одговорио тиме што је напао Дубровник и пресекао све 
његове везе с копном. Дубровчани су на то привремено опсели острво Мљет и послали 
тамо свога кнеза, а Милутин је заробио известан број Дубровчана и држао их затворене 
све до краја рата. Краљ је држао под контролом копно, Дубровчани море, спречавајући 
и једни и други у свом домену редован трговачки промет. Ни једна ни друга страна 
није, међутим, могла да постигне одлучујући успех.�

Бану Павлу Брибирском (Шубићу) је рат између краља Милутина и брата му 
Драгутина пружио погодну прилику да се умеша и, идући стопама угарских краљева, 
покуша да прошири своју власт на хум. О његовим односима са Србијом имамо неко-
лико истргнутих и истурених података који се не дају повезати у једну јасну целину. По 
свој прилици, његови људи били су они хрвати, који су с Дубровчанима и Задранима 
1301. године напали Котор. Према називима који из старијих изгубљених текстова пре-
носе историчари с краја XVI века, Павле је копном дубоко продро у српску државу, све 
до Оногошта, користећи унутрашње борбе.5

У другој половини августа или почетком септембра 1327. године избио је рат 
Србије и Дубровника који је трајао скоро две године. О његовом току мало је шта поз-

�	Ч. Мијатовић, Балшићи, Прилог за историју Зете, Гласник Српског ученог друштва, XLIX, 
Београд 1881, 169-170.

�	И. Синдик, Комунално уређење, 78.
�	Statuta et leges civitates Cathari, Venetiis 1616, 209; С. Ћирковић, Унутрашње борбе почетком 

XIV века, у: Историја српског народа, I, Београд 1984, 451.
5	М. Орбини, Краљевство Словена, Београд 1968, 196–97; Giacomo di Pietro Luccari, Copiozo di Pietro Luccari, Copiozo 

ristretto degli Anali di Raguza, Venezia 1605, 45; С. Ћирковић, Унутрашње борбе ..., 452–454., 452–454.452–454.
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нато, јер су архивске књиге из тог периода изгубљене. Познато је само то да је војска 
српског краља напала дубровачку градску територију и Стонски рт и одвела дубровач-
ку стоку а да је Дубровник наоружао галију и друге бродове и спречавао трговину с 
Котором и другим градовима српског краља. На удару су се нарочито нашли бродови 
натоварени сољу који су били упућени у Котор. Слабо су познати услови под којима је 
мир обновљен негде у лето 1328. године. Пељешац је њиме дошао под власт српског 
краља, а Дубровчанима је враћена одузета стока. Узајамно су обрачунате нанете штете, 
тако да је краљ глобио неку штету коју су већ чинили још Бранковићи, а Котор је после 
закључивања мира остао дужан Дубровнику суму од 2.500 перпера.�

Трговачки уговори које је Котор склопио са другим државама не изражавају његову 
аутономију као у унутрашњој управи. Са италијанским градовима Баријем и Анконом 
постојале су трговачке везе и уговори, али о томе нема никаквих података у Статуту и 
другим изворима. Из доба Немањића сачувана су два уговора са Дубровником (1257. и 
1279.) и три са Венецијом (1335., 1345. и 1348.). У уговорима између Котора и Дубровника, 
которски пуномоћници су се потписали самостално, у име града Котора, не спомињући 
српског краља. А српски краљ се није поменуо ни у отказу ових уговора 1301. године.7

Из овако оскудних података не може се извести закључак зашто је дошло до раз-
лике у третирању трговачких уговора са Венецијом и оних са Дубровником. Две су 
могућности за такав поступак званичника ондашњег Котора. Можда је у односу са 
Дубровником остављена од стране српских владара пуна слобода у решавању могућих 
питања због суседства и заједничких интереса, док је у односу са Млецима краљ ре-
зервисао за себе то питање. Друга је могућност да су повластице које су Которани ужи-
вали у XIII веку, кад су потписивали уговор с Дубровником, биле укинуте век касније, 
кад су склапани уговори с Млечанима.�

Српски краљ Стефан Дечански се 1324. године оженио Маријом Палеолог. Тада 
је променио став према католицима. Зато није чудо што је већ 21. јануара исте године 
папа Јован XXII одредио которском бискупу за конзерватора надбискупа Дубровника 
и Бара и бискупа Трогира да заштите његова права пошто су, како у були стоји, и црк-
вени и световни феудалци заузимали поседе који су припадали которској дијецези или 
одбијали да одговоре својим материјалним обавезама.9

Кад се тиче царинских обавеза Которана у Дубровнику, било је одређено да 
ови плаћају исту на сву робу „коју би купили у свакога иностранца осим Млечића“. 
Которани нису били обавезни да плате царину Дубровнику ни за робу „крцату на мле-
тачким бродовима“.�0

�	Б. Крекић, О рату Дубровника и Србије 1327–1328, ЗРВИ XI, (1968), 193–203; A. Mayer,Mayer, 
Kotorski spomenici, Prva knjiga kotorskih notara od 1326–1335, JAZU, Zagreb 1951, 121,145.

7	Ст. Новаковић, Законски споменици српских држава средњег века, СКА, Београд 1912, 24, 
33; Д. Маликовић, Трговина између Котора и Дубровника од XIII до XVI века, Зборник радоваI до XVI века, Зборник радова 
Фил. факултета, XXXIX, Косовска Митровица, (2009), 158.

�	И. Синдик, Комунално уређење, 87.
9 Овај брак је склопљен после неуспелог брака Стефана Дечанског с Бланком, ћерком 

Филипа Тарантинског. (М. Пурковић, Авињонске папе и српске земље, Пожаревац 1934, 10–
13.)

�0	K. Vojnović, Carinski sustav Dubrovačke republike, Rad JAZU CXXIX/1896, 113.
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С Дубровчанима је Стефан Душан, како је познато, живео у пријатељству и по-
верио им је даровницу коју им је бан Стјепан био дао за Стон и Пељешац. Ова под-
ручја је, раније, Немања тражио за себе због права која је имао на хум и у Босанској 
Крајини. Такву потврду је издао првенствено на молбу Которанина Николе Буће, свога 
протовестијара, кога су Дубровчани због тога уврстили у редове своје властеле. Град 
Дубровник, који се у време владе овога владара видно обогатио, стално га је обасипао 
даровима и посланствима. Зато је Рашко Краљевство и градови Далмације стајали у 
његово време боље него икад раније, а посебно Дубровник и Котор.��

За Которане је смрћу цара Душана 1355. године настало отворено питање, коме 
се приклонити и под чију се заштиту ставити. То питање су они решили политички. 
Одлучили су да се организују самостално, док не виде, где ће их упутити наредни 
догађаји. А ако не буду могли да се заштите сами, имали су намеру да учврсте везу са 
оним великашима, који су у непосредном или најближем залеђу могли пркосити њи-
ховом севернијем такмацу Дубровнику. А да би било како нашкодили Дубровчанима и 
да би омели њихов даљи развитак – који је после вишеградског уговора с Људевитом 
I, хрватско-угарским краљем од 1358. године убрзо и озбиљно запретио њиховој мир-
ној будућности – удружили су се зачас против Дубровника с његовим непријатељима 
Војиславом Војиновићем и Николом Алтомановићем.����

Ни Балшићима нису били наклоњени, већ, напротив, постадоше им трн у оку, јер 
је политика ових зетских великаша ишла за тим, да се помоћу Дубровника домогну 
излаза на море. У тој борби, која је уз неколико прекида дуго трајала и за време које 
су се Дубровник и Котор понашали као независне политичке власти држећи се наиз-
менично дипломатских формалности и стратешких потеза, који су се могли уочити 
једино између независних држава. Дубровник је мобилисао сву снагу и употребио сва 
средства поморског ратовања, како би поразио своје немирне суседе. Послужиће се 
при томе и тешком унутрашњом ситуацијом, у коју је био запао Котор побуном пучана 
против которског племства, повлашћеног сталежа који је у својим рукама имао власт 
искључивши најниже становништво из домена јавних права и слобода. Иако се Котор 
нашао у тешком положају, опседнут с мора Дубровником, а с копна од Балшића, који 
су безобзирно уништавали све што је било которско, они се ни у тој ситуацији нису 
приклонили Млечанима.��

Которска дипломатија није могла имати поверења у млетачку државу – која је, 
све, што јој је под руку дошло, подвргавала својој независној трговачкој грамзивости 
– па се чак и у суседном Дубровнику – у времену од 1205. до 1358. године, кад се оба-
везала горе поменутим уговором са хрватско-угарским краљем Људевитом I – знала 
решити млетачког туторства. Истовремено је још од XIII века било много инцидената 
између Млечана и Которана и у поморској и у копненој трговини, због чега се понекад 
и дипломатија српске државе, па и сам њен двор морала ангажовати на смиривању тих 
тензија с Млечанима. Тако јака поморска сила, која је с которским трговачким метода-
ма била незадовољна, па им је враћала мило за драго, није могла бити, барем неко вре-

��	М Орбини, Краљевство Словена, 34.
��	P. Butorac, Kotor k samoupravi (1355–1420), Perast 1999, 8.
��	Исто.
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ме, пожељан заштитник. Зато се Котор и приклонио Људевиту, једном од најозбиљних 
европских владара тога времена, са намером да под његовом заштитом остану пош-
теђени од претензија Венеције, остварених миром у Задру 1358. године и обезбеђени у 
Јадранском заливу од политике себичних Балшића.��

Цар Урош V, вероватно да утврди своје право на Мљет, и да их награди за верну 
службу, записа и дарива Которанима Bазилију (Basetu) Баринчелу Биволчићу (Bolici) и 
Трипу Миховом Бучићу (Bući) острво Мљет хрисовуљом, издатом на државном сабо-
ру у Скопљу 10. априла 1357, а ту даровницу је потврдио у Призрену 24. априла исте 
године и поред противљења дубровачких посланика, властеле Марина Бунића, Џива 
Николиног Гундулића и Џива Цријевића.�5

Мир у приморским областима трајао је врло кратко. Непуна четири месеца после 
свечаних Урошевих захтева, већ у децембру 1360. кнез Војислав Војиновић је почео да 
упућује Дубровнику неке захтеве праћене претњама, а затим је на почетку 1361. године 
послао своју војску да запоседне Дубровачку жупу. Дубровчани су се жалили на кне-
жев поступак и истовремено предузели мере да се заштите и да се освете Војиславу. 
Колико се из каснијих преговора може разазнати, узрок непријатељству је било питање 
Мљета и дубровачких територија које је Војислав тражио за себе. Рат који се из овог 
напада изродио трајао је више од годину и по дана и захватио је и зетске територије. 
Сукоб није могао остати ограничен пошто су и једна и друга страна тражиле савезнике 
како би развој рата окренуле у своју корист.��

По ставу према зараћеним странама опажа се да територија Зете није била је-
динствена. Котор је стајао сам за себе, али су га његови интереси терали на страну 
Војислава Војиновића. Он је на крају рата важио као царев град, али Урошева заштита 
није била довољно ефикасна. Дубровчани су у један мах Которане рачунали као пода-
нике кнеза Војислава Војиновића, али у другим изворима нема потврде за такав однос. 
Котор је имао разлога да зазире и од Балшића, који су дотле већ подржавали неке гра-
дове и, свакако, не би своје амбиције зауставили пред његовим зидинама.�7

На другој страни Котору су сметали стари пословни ривали Дубровчани, који 
су последњих деценија надмашили и засенили которске трговце у српским градови-
ма и трговима. Било је, истина, и одређених заједничких активности између привред-
ника два града: заједничких трговачких друштава, мешовитих бракова, двоструког 
грађанства, али све то није било довољно да поведе Которане да се определе на страну 
Дубровника или барем да се држе неутрални. Већ у априлу 1361. године дубровачка 
влада је протествовала у Венецији што неки њени грађани праве такве пословне уго-
воре с Которанима, чиме се наносила велика штета дубровачкој царини. Вероватно су 
поједини Млечани помогли да се которска роба прикаже као венецијанска и третира 
по повећаној царинској стопи. Тада још Дубровчани нису Которане називали својим 
непријатељима као нешто касније.��

��	Исто.
�5	F. Miklošić, Monumenta serbica spectantia historia Serbiae, Bosniae, Ragusii, Beč 1858, 155–

56, 158–159; P. Butorac, Kotor k samoupravi, 10.
��	Историја Црне Горе, II/2, Титоград 1970, 9–16.II/2, Титоград 1970, 9–16.
�7	Исто.
��	Исто.
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Которани су, изгледа, користили свој утицај на српском двору да царево располо-
жење окрену против Дубровника. Нешто касније, кад су непријатељства већ увелико 
била у току, Дубровчани су добили неко писмо од цара Уроша, из којег се видело „дје-
ло“ Которана. А у лето 1361. године Которани су већ сматрани за непријатеље и били 
су изложени блокади с морске стране.�9

Град Котор и његова околина су последице свог пристајања уз Војислава 
Војиновића осетили већ почетком јуна 1361. године. Војислав је нешто раније с војском 
упао на дубровачку територију и опустошио је „све до капија“, како су се Дубровчани 
жалили. њихов одговор није толико погодио самог кнеза, иако је било похода чак до 
Гацка и паљења кнежевог имања, колико Которане. У Боку је упловила наоружана дуб-
ровачка галија и хватала је све барке и бродове који су хтели да уплове у Котор или да 
исплове из њега.�0

На самом почетку ове блокаде пао је у дубровачке руке један брод са робом 
Которана самог кнеза Војислава. Између осталог у товару је било и сировог сребра који 
су дубровчани искоришћавали за финансирање ратних операција. Овај плен је донео и 
велике невоље Дубровчанима јер се умешала Венеција, која је претендовала на власт на 
мору и забрањивала овакве акције. У Дубровнику се већ тада правила разлика између 
Улцињана, којима је дозвољавано да долазе у град и, рецимо Призренаца, чије су ствари 
у Дубровнику плењене и којима је, као и свим породицама српског цара, забрањивано да 
долазе у град и тргују. Убрзо затим су изричито изузете од непријатељских акција дубро-
вачке галије, „Будвани, Улцињани, Барани, Скадрани и људи Балшића“.��

У окупираном Котору су добили позив сви они који су били грађани Дубровника 
да дођу и помогну своме граду. Десетак угледних и добро ситуираних патриција нашло 
се пред тешким избором јер су дуговали лојалност обема странама. Котор ипак нису 
напустили па су у Дубровнику били сматрани за издајнике, конфискована су им добра 
и одузети делови земље добијени раније од општине.��

Положај Котора постао је тежи кад се дубровачка офанзива проширила. Галија је 
почела да хвата и роби људе на копну, а истовремено су дошле и барке са наоружаним 
људима да, заштићене од галије, плене насеља на обали. Одлуке о подели плена показују 
да су ове дубровачке акције имале успеха. Допуштено је становницима градског под-
ручја (Astoria) да нападају становнике Требиња, Конавала и Драчевице. Друга обала Боке 
је остала делимично поштеђена пошто се митрополит затим нагодио са Дубровчанима и 
обећао да неће своје ствари и ствари својих људи мешати са которским.��

Ратовање се сводило на пустошење и пљачкање без озбиљнијих војних окршаја и 
напада на градове. Дубровчани су много полагали на економску блокаду. „Најгори рат 

�9	Исто.
�0	Дана 1. јуна 1361. године одлучено је да се опреми велика галија, и да се иста пошаље 

ad Bucham которског залива, да би проверила ко не може ући у Котор. Ко буде могао тамо ући, 
моћи ће путовати и за Дубровник ко буде могао изаћи из Котора, тај је исто могао боравити у 
Дубровнику, односно, тај је могао раширити се од Будве до Бара. (Monumenta Ragusina: libri 
reformationum, III, Zagrabiae 1895, 86, 98. (у даљем тексту Mon. Rag., III,)).

��	Историја Црне Горе, II/2, 9–16.II/2, 9–16.
��	Историја Црне Горе, II/2, 9–16; P. Butorac, Kotor k samoupravi, 13–25.II/2, 9–16; P. Butorac, Kotor k samoupravi, 13–25.
��	Историја Црне Горе, II/2, 9-16.II/2, 9-16.
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који можемо повести против оних из Србије јесте да их на свим странама спречимо да 
набављају со“, поручивали су баш у то време далматинском бану.��

Пред крај јула 1361. године увучени су били и Балшићи у сукоб између Дубровчана и 
њихових суседа. Био је то резултат раније вођених преговора између Ђурђа и Страцимира 
Балшића и Дубровчана посредством опата манастира Богородице Ратачке. По дубровач-
ком плану требало је да Балшићи пођу против Которана с копна, да униште винограде и 
читаву градску територију, док би они сами чинили с мора што би могли. Да би подстак-
ли ревност својих савезника, Дубровчани су им саопштили да по њиховим обавештењи-
ма кнез Војислав хоће да загосподари Будвом и њеном територијом.�5

Которани су, дошавши у тежак положај, покушали неку акцију за измирење, 
али су им Дубровчани одговорили оштро и преко, пребацујући им да су увек на 
дубровачко поступање одговарали непријатељски. Олакшање је дошло с млетачке 
стране. Дубровчанима се тешко осветило што су за време блокаде запленили ства-
ри са једног млетачког брода. Венеција је сматрала, како је познато, да њој припада 
дужност и право да штити слободу и несметану пловидбу Јадранским морем. 
 Спречавање пловидбе у Котор реметило је устаљени поредак и због тога је било у 
Венецији неприхватљиво, а задржавање млетачког брода представљао је тренутну ув-
реду за Републику, која је после истискивања из Далмације била посебно осетљива на 
свој престиж. Настали инцидент прерастао је у дипломатски заплет између Венеције, 
далматинског бана и угарског краља. Венецијанци су запленили барку са дубровачком 
робом и нису уважавали дубровачка извињења да пловидбу спречавају услед рата са 
Котором и Војиславом Војиновићем.��

Под млетачким притиском блокада је ублажена утолико што су пропуштани 
страни бродови који нису носили со, намирнице или оружје за опседнуте Которане. 
Пуштали су и празне италијанске бродове да извезу робу из Котора. То је било до-
вољно да се други не повреде и да се живот и привређивање у Котору и даље гуши. У 
новонасталој ситуацији дубровачка влада је 12. августа 1361. године дозволила неким 
апулијским трговцима да могу ићи у Котор с једном малом барком из Дубровника.�7

И после мисије дубровачког властелина Држића код Страцимира и Ђурђа 
Балшића није се, изгледа, ништа променило у њиховом односу према Котору. Они су 
као и Улцињани и будвански кнез Површко одржавали везе са Дубровником, али даље 
од тога нису ишли. њихово залагање у Дубровнику да се пусти у град призренски 
трговац Богдан Киризмић показује чак се њихове везе и обавезе у унутрашњости још 
биле јаке.��

Септембра 1361. године кнез Војислав Војиновић је напустио дубровачку тери-
торију, истовремено су покренуте и прве иницијативе за мир, али је проблем био у 
томе, што оне нису биле озбиљно схваћене. Дубровчани су водили рачуна само о кнезу 
Војиславу, а за Котор су дозвољавали да се укључи у склопљени мир, под условом да 
се све штете узајамно опросте и забораве. То је, наравно, било сасвим неравноправно 

��	Исто.
�5	Исто.
��	Исто.
�7	Mon. Rag., III, 106; J. Радонић, Дубровачка акта и повеље, I/1, Београд 1934, 62–63.
��	Историја Црне Горе, II/2, 9-16.II/2, 9-16.
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пошто Которани практично нису могли нанети никакву штету Дубровнику. Након што 
је иницијатива Самка Милтеновића остала без резултата, блокада је настављена читаве 
јесени.�9 У таквим условима 6. септембра 1361. године дубровачка влада је одлучила 
да се капетанима и морнарима дубровачких галија које су пошле у рат против Котора 
забрани повратак из похода под претњом смрти.�0 А недељу дана касније (13. септемб-
ра), иста влада је донела одлуку да се сачини захвалница за двојицу презвитера барског 
архиепископа и да им се дозволи да са једном барком могу ићи у Котор „због својих 
потреба“.��

У октобру 1361. године у јужном Јадрану се појавила и друга дубровачка галија, 
док су на првој морале бити извршене одређене оправке. Странци су и даље пропушт-
ани да прођу у град и из града ако се закуну да не носе которску робу. У таквим усло-
вима је 13. октобра, било поручено Павлу Квирину из Венеције, да кад Drago de Baseo 
из Котора, иначе његов фактор у Венецији, буде склопио било какав трговачки уговор 
у корист Павлову, приликом његовог повратка у Котор, да не може ништа са собом 
понети.��

У оваквим условима которски привредни живот је био замро, али град није могао 
бити доведен у ситуацију да гладује, док се год буде могао снабдевати са копнене стра-
не. Которани су тражили савезника у Јужној Италији, и очекивали отуда галије које би 
отерале Дубровчане из Боке, али је њихова дипломатска акција остала без резултата. 
Которани су доста трпели од господара Будве Површка. Он је успео да зароби котор-
ског властелина Џива Бућу и да га преда Дубровчанима, који су угледног Которанина 
држали у затвору читаво време рата. Због свега тога Котору је морала добро доћи од-
лука млетачког Сената да упути посланике који ће посредовати за мир између Котора 
и Дубровника. У исто време је босански бан Твртко покушао посредује, али није код 
кнеза Војислава наишао на расположење за мир.��

Због свега овога 1. новембра је дубровачка влада дозволила путовање у Котор ста-
новнику Венеције Cicilijanusu.�� А само дан касније Веће умољених је одлучило да се 
у руке Млечана предају све ствари које буду одузете од стране Дубровчана за Котор.�5	
Дубровачка влада је и 3. новембра дозволила Венецијанцима да у Котор иду са једном 
празном барком.�� У Дубровнику је 3. новембра било решено да се нареди дубровачким 
посланицима у Венецији да одмах јаве свoјим суграђанима ако млетачка влада не би 
хтела да врати робу, коју је запленила млетачким трговцима, и пошто прими ствари 
које су Дубровчани одузели са лађе.�7 Од ове одлуке дубровачког Већа умољених, ток 
догађаја се почео мењати, без обзира на то што се тада није успело доћи до коначног 
мира. Пре свега Млечани као да су били потпуно задовољни овим дубровачким по-

�9	Исто.
�0	Mon. Rag., III, 118 oд 6. IX 1361.
��	Mon. Rag., III, 119 oд 13. IX 1361.
��	Mon. Rag., III, 129 oд 13. X 1361.
��	Историја Црне Горе, II/2, 9-16.II/2, 9-16.
��	Mon. Rag., III, 135 oд 1. XI 1361.
�5	Mon. Rag., III, 135 oд 2. XI 1361.
��	Mon. Rag., III, 136 oд 3. XI 1361.
�7	Mon. Rag., III, 135 од 3. XI 1362.
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пуштањем, па су не само повратили оно што су били одузели дубровачким трговцима, 
него су усвојили и молбу Дубровчана којом се забрањивало њиховим трговцима да 
уносе у Котор и друга српска пристаништа жито, со и оружје.��	

Оваквим својим корацима, дубровачка влада је успела да се ослободи сваког мо-
гућег заплета и сукоба са Млетачком републиком и са царем Урошем. Сада су дакле 
имали против себе само кнеза Војислава и Которане. Зато су се одмах свом снагом око-
мили на Котор и нису допуштали ниједном страном броду улаз у которско пристани-
ште, нити которски излаз из залива. Осим тога дубровачка влада је предузимала и ош-
трије мере против Которана. У Дубровнику и Стону имали су многи которски грађани 
своја имања. Пошто су приноси током рата били веома мали, а како је дубровачка влада 
била исцрпела своје редовне приходе за ту годину, она одлучи да се конфискују у ко-
рист ратне касе сва имања дубровачких непријатеља, која су се налазила у дубровачкој 
земљи, као и имања оних Дубровчана који су живели у Котору, а нису се хтели одазвати 
ранијем позиву дубровачке владе да дођу и бране свој град.�9 Осим тога, Дубровчанима 
у руке je, како је већ истакнуто, био пао познати которски властелин Џиво Бућа, чија 
породица је у Котору била врло стара и моћна а они су га чували и за љубав будванског 
севастора Површка, чијег зета и кћер су били заробили Которани.�0

Оваква одлука дубровачке владе забринула је више оне Которане, који су има-
ли имања у Дубровнику и Стону, и учинила је, без сумње, много да се код њих оду-
шевљење за рат са Дубровником прилично расхлади, па су се код њих најпре почели 
јављати мисли и жеље да се даље ратовање прекине. Та мисао и жеља је нарочито ух-
ватила корена и постала је општа када је млетачка влада попустила жељи дубровачкој 
и забранила својим трговцима да носе у Котор жито, со, оружје и друге потребштине. 
Жељу зараћених страна за миром поткрепљивале су и мировне поруке затвореног ко-
торског племића Џива Буће. Мировна атмосфера у Котору била је све присутнија, па 
су његове власти, преко својих пријатеља Млечана, понуду за миром још јаче почели 
да шаљу и у Дубровник. Млечани су се радо одазвали молби которске општине да 
посредују код склапања мира, и 5. децембра 1362. године млетачка влада је решило 
да се пошаље у Дубровник њен властелин Павле Квириниј, са задатком да тамо, ако 
буде могао, измири Которане и Дубровчане. Сутрадан, 6. децембра, млетачко веће је 
допунило ту своју одлуку тиме што је наредило Павлу Квиринију да може, ради изми-
рења, отићи и кнезу Војиславу „и још некима, којима буде требало, ради добра свега 
тога посла“.��Веће умољених у Дубровнику одлучило је 11. новембра да се пошаље 
порука заповедницима и морнарима дубровачких ратних бродова, које венецијанске 
лађе слободно могу ићи у Котор без бојазни од било каквих опасности за морнаре.�� А 
два дана после тога, дубровачка влада је донела одлуку да кад Которанин Томко буде 
ослобођен из затвора и буде отпловио у било које место истог тренутка треба да буде 

��	 Mon. Rag., III, 159 од 3. XI 1362; М. Зечевић, Ратовање Војислава Војиновића с 
Дубровником, Београд 1908, 92–99.

�9	М. Зечевић, Ратовање Војислава Војиновића, 92–99.
�0	Исто.
��	Mon. Rag., III, 155; М. Зечевић, Ратовање Војислава Војиновића, 92–99.
��	Mon. Rag., III, 139 oд 11. XI 1361.
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ослобођен и од свих трошкова у граду светог Влаха, иначе је требало да плати 1.000 
перпера на име казне.��

И током месеца децембра 1361. године дубровачка влада је конкретним одлукама 
регулисала комуникацију са суседним Котором. Зато је влада у Дубровнику 9. децемб-
ра одлучила да сви појединци који буду изабрани и позвани у редове заповедника или 
редове морнара дубровачке војске против Котора, нису се могли вратити са бојишта 
без плаћања казне од 1.000 перпера. Ова одлука је требало je да остане на снази све 
до окончања рата са Котором.�� Истога дана Веће умољених је одлучило да се захва-
ли капетану дубровачке лађе Марјану Барби због његовог дотадашњег ангажовања у 
рату против Котора, иако је он тренутно био одсутан, и да се на његово место изабере 
други.�5 Тога дана дубровачка влада је донела одлуку да се сачини захвалница Андри 
Бинчоли, морнару дубровачком у рату против Котора, који је био одсутан услед болес-
ти своје жене и да се на његово место изабере други морнар (војник).�� За командире 
(заповеднике) дубровачке војске (морнарице) у рату против Котора изабрани су 9. де-
цембра Влахо Бобаљевић (добио 61 глас) и Никола de Cherpa (не зна се колико је добио 
гласова). Истога дана капетан Влахо Бобаљевић је хтео из оправданих разлога да се 
одрекне повереног му заповедништва, али му већници са 63 гласа за то нису дозволи-
ли.�7 Пет дана касније (14. децембра) Веће умољених је донело одлуку, да се дозволи 
Лауренцију, трговцу из Апулије, да може ићи за Котор са својом навом, након што се из 
ње истовари сва његова роба.��

Млетачки посланик Павле Квирин спремио се одмах на пут и дошао је крајем де-
цембра 1361. године у Котор а одатле се обратио дубровачкој влади са питањем да ли 
она прима његово посредовање за мир и да ли они желе да се мире са Котором или не. 
Одговор на то питање била је одлука дубровачког Веће умољених, које се састало 3. ја-
нуара 1362. године, да се изаберу петорица домаћих властелина да саставе одговор на то 
питање. Изабрани посланици су предложили да се млетачко посредовање за миром при-
хвати. Тај њихов предлог прихватило је и дубровачко Велико веће 8. јануара. Истога дана 
Велико веће је одлучило и то да предложени дубровачки посланици могу водити даље 
преговоре о миру, али им је било наређено да без одлуке Великог већа ништа конкретно 
не утврђују. Истога дана Велико веће је одлучило и то да се ове одлуке пренесу и дубро-
вачким посланицима код угарског краља, Сими Растићу и Џиву Павловом Гундулићу.�9

Преговори са Котором су одмах започели. Изасланици су имали право да реше и 
нека претходна питања, као што је било питање склапања примирја за време преговора, 
као и питање места где ће се преговарати. Око тих питања је потрошено много време-
на, а 10. јануара Веће умољених је решило да се допусти слободан улазак у дубровачко 
пристаниште которској лађи, на којој су долазили которски изасланици са писмом од 

��	Mon. Rag., III, 139 oд 13. XI 1361.
��	Mon. Rag., III, 147 oд децембра 1361.
�5	Mon. Rag., III, 147 oд децембра 1361.
��	Mon. Rag., III, 147 oд децембра 1361.
�7	Mon. Rag., III, 147 oд 9. XII 1361.
��	Mon. Rag., III, 149 oд 14. XII 1361; J. Радонић, Дубровачка акта и повеље, II/2, Београд 

1938, 51. 
�9	Mon. Rag., III, 155 од 8. јануара 1362.
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млетачке владе. Затим је одлучено да се нареди заповеднику дубровачких бродова у 
которском заливу да престане нападати на Которане, али и то под погодбом да мле-
тачки изасланик пише са своје стране кнезу Војиславу да и он пристане на примирје у 
времену док трају преговори о миру. Ако пак кнез Војислав не пристане на примирје, 
није требало да пристану ни они. Уз то Веће умољених је даље одлучило да се тражи 
од Которана да они са своје стране испослују слободан одлазак у Котор и повратак 
отуда дубровачким људима, које је влада у Котору слала ради даљих преговарања. Зато 
је исто – Веће умољених наредило заповедницима бродова у которском заливу да и 
даље остану где су, и да не допусте уношење намирница у Котор, под претњом да ће 
и даље хватати лађе на мору које су у Котор намеравале да унесу неку робу или да из 
њега нешто изнесу.50	

Чини се да су преговори о миру одузели највише времена, и зато тек 27. јануара 
наилазимо на потврду да је дубровачка влада пристала на примирје до 15 фебруара, 
али са оградом: ако би за то време била нападнута, и она ће нападати, а то је значило да 
се на мир није једнако гледало на обе стране, и да је код Дубровчана неповерење било 
ухватило велике корене. Ако је Которанима и Дубровчанима мир био потребан, такву 
потребу за миром кнез Војислав очито није осећао, па је својом непопустљивошћу чи-
нио све да се преговори одуже преко два месеца. Изгледа да је он и тада избегавао да се 
мири, зато што је чекао време жетве, када је намеравао да поново удари на дубровачку 
територију, са циљем да уништи летину, и тако натера дубровачку владу да буде попус-
тљивија према његовим захтевима.5�

Најзад је и он пристао да се мири, па се зато 21. фебруара у дубровачком Већу 
умољених расправљало питање где ће се преговарати. Поводом тог питања пред веће 
су била изнета два предлога. По првом предлогу требало је да Дубровчани пошаљу 
своје изасланике са Павлом Квиринијем код кнеза Војислава „на Дрину“, где је он 
стално боравио. Тај предлог није примљен, већ је у начелу примљен други: да се пре-
говарање врши онде где буде воља млетачког изасланика, било то код кнеза Војислава, 
било код жупана Санка, било у Котору. Квирини је изабрао Котор, па је дубровачка 
влада тамо послала своје преговараче.5�	

Петорица посланика које дубровачко Мало веће изабрало да преговарају о миру 
са Котором, писали су 1. марта Павлу Квиринију и обавестили га да су изабрали Џива 
Бунића, Џива Гундулића и Николу Кабожића, као преговараче са Котором. Дубровачке 
власти су истовремено молиле посланика Квиринија да члановима преговарачке деле-
гације и њиховим пратиоцима обезбеди несметани одлазак у Котор. А 5. марта дубро-
вачка је влада наредила заповедницима својих бродова у Которском заливу да престану 
нападати на Котор и на поданике кнеза Војислава „до даље наредбе“.5�

Преговори су после тога могли да почну. Преговарало се пред млетачким послани-
ком Павлом Квирином. Појединости о преговарању нису познате, а није познато ни то са 
којим су ставовима обе стране исто започеле. Поуздано знамо је да су преговори брзо за-
вршени и то без икаквог успеха и мир се није могао постићи. Највероватније је да је раз-

50	Mon. Rag., III, 153 од 10. I 1362.
5�	М. Зечевић, Ратовање Војислава Војиновића, 92– 99.
5�	Mon. Rag., III, 163 од 21. II 1362.
5�	Mon. Rag., III, 165- 166 od 5. III 1362; М. Зечевић, Ратовање Војислава Војиновића, 92–99.
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лог за овакав епилог преговарања поново било понашање кнеза Војислава Војиновића. 
Из писма, које је дубровачка влада 13. јануара упутила Сими Ристићу и Џиву Павловом 
Гундулићу у Угарску, види се да је она предвиђала да од преговарања неће бити ништа, 
јер се кнез Војислав „није дао убедити ничим“. Због таквог понашања кнеза Војислава 
нису се ни Которани могли помирити са са Дубровчанима, јер дубровачка влада није хте-
ла пристати на мир са Котором пре него што се закључи мир са кнезом Војиславом.5�	

И млетачки посланик Павле Квирини је јавио дубровачкој влади да је немогуће 
закључити мир. његово је писмо стигло у Дубровник пре 29. марта, јер је тога дана 
Већа умољених одлучило да опозове своје изасланике из Котора и да се Квиринију 
одговори на писмо, захваљујући му много на дотадашњем труду. Признајући му да се 
свом силом трудио да их помири са њиховим непријатељима, изјављивали су му да ће 
се и дубровачка влада увек, кад год буде требало, радо ставити на располагање мле-
тачкој влади и њеним граћанима. Истовремено су га молили да писмо, које су поводом 
тога написали млетачкој влади и које му шаљу заједно са писмом њему намењеном, по-
шаље лично у Венецију.Најзад су Дубровчани позивали млетачког посланика Квирина 
да сврати у њихов град, „јер би им то чинило задовољство“.55

Од неуспеха Павла Квиринија да склопи мир са Дубровником которско-дубровач-
ки односи су се вратили на старо.

Изгледа да је склапање мира било осујећено нападом Которана на будванског гос-
подара. Дубровчани су управо тада даривали Површку већу количину јечма са инте-
ресантном мотивацијом: „имајући сажаљења због штете коју је претрпео од Которана 
наших непријатеља“. А две недеље посале тога, средином априла, Дубровчани су још 
једном поручили кнезу Површку да никако не предају град, јер ће му они на сваки зах-
тев послати помоћ у људима, намерницама, мајсторима и свему што је потребно да се 
град снабде и брани.5�

Дубровачке наде да ће дочекати велики „напредак“ нису се оствариле. Крајем ме-
сеца маја дошао им је у помоћ Задранин Филип Назарона са два наоружана брода. Био 
је то човек хрватско-далматинског бана, који је имао задатак да узме откуп за Градоја, 
брата Санка Милтеновића, и узгред да пружи подршку граду. Дубровчани су тражили 
од њега да се са своја два брода придружи дубровачкој флоти и да нападне неприја-
теље. После неколико дана су променили мишљење и тражили од њега да иде у Котор 
да разговара о миру „са оним речима и пријатељима“ које му се учине потребне да се 
мир постигне. Али, још пре него је Филип пошао на пут стигао је у Конавле посланик 
српског краља Иван Голубић брат ћесара Гргура Голубића. његов долазак је, свакако, 
био резултат дубровачких иницијатива на српском двору. Они су крајем априла писали 
цару Урошу, царици и великашима који су могли бити од користи, а три недеље касније 
су упутили и посланика старој царици и Вукашину Мрњавчевићу, тада већ врло ути-
цајном великашу. У Дубровнику је морало бити познато добро расположење посланика 
Ивана Голубића, јер је већ на почетку своје мисије заједно са братом Гргуром примљен 
за дубровачког грађанина.57

5�	М. Зечевић, Ратовање Војислава Војиновића,92–99.
55	Историја Црне Горе, II/2, 9-16; М. Зечевић, Ратовање Војислава Војиновића, 69–73.II/2, 9-16; М. Зечевић, Ратовање Војислава Војиновића, 69–73.
5�	Историја Црне Горе, II/2, 9-16; P. Butorac, Kotor k samoupravi, 13–25.II/2, 9-16; P. Butorac, Kotor k samoupravi, 13–25.
57	Историја Црне Горе, II/2, 9-16.II/2, 9-16.
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У сусрет Ивану Голубићу послали су Дубровчани своје властелине Блажа Лучића 
и Андрију Бинчулића. Голубић је стигао у Дубровник по свој прилици 7 јуна и одмах 
је започео преговоре у присуству Филипа из Задра. У чему се састојало то прегова-
рање, данас се поуздано не зна, али је познато да њихов садржај није унапред био 
утврђен. Голубићу је неоспорно била дужност да само започне преговарање и да сазна 
услове под којима су Дубровчани били спремни да склопе мир са кнезом Војиславом 
Војиновићем, а није имао пуномоћје да било шта утврди. Преговарање је било заврше-
но 9 јуна, и тога дана Веће умољених је одредило једног властелина да прати послани-
ка Филипа у Котор, а 10 јуна исто веће је одлучило да се изабере један искусан човек 
из Котора, који је са Иваном Голубићем требало да пође код цара Уроша. За ту дужност 
је био изабран Думоња Искрица, коме је Веће умољених као пратиоце одредило три 
коњаника.5�

Цар Урош је тих дана боравио у Зети и ту примио дубровачког изасланика. његово 
приближавање граду изазвало је краткотрајно узнемирење, а после њега су преговори 
текли мирно. Обустављена су непријатељства, мада су се дубровачке галије задржале 
у Боки. Дубровчани су се потрудили да миром буде обухваћен и Површко из Будве, док 
Балшићи нису ни спомињани. Цар Урош је обећао да ће потврдити све старе законе и 
обичаје у односима са градом и трговцима, док су Дубровчани предвиђали да ће богато 
даривати цара ако се мир склопи. После више посланичких путовања цар Урош је у 
Оногошту 22. августа издао повељу којом је успостављен мир. Дубровчанима су по-
тврђена сва права која су имали по уговорима са ранијим владарима а одређено је било 
да убудуће, ако дође до свађе са неким царевима или властелином, дођу обе стране 
„пред царством ми у очи“ а не да ратују. Тако је требало поступити и са Котором и ње-
говим грађанима вратити баштине одузете Дубровнику и предати заробљенике. Иначе 
су све штете и крађе учињене у рату имале да буду заборављене и опроштене.59

У току рата између Котора и Дубровника у који су, на дубровачкој страни ушли 
Балшићи да би га наставили и после мира склопљеног у Оногошту, зетски митрополит 
држао се по страни. Управо, између њега и Дубровника постојао је споразум на осно-
ву кога је дубровачка влада 1361. године забранила својим ратним бродовима у Боки 
Которској да нападају било њега било његове људе и захтевала да се према њему опхо-
де „као према пријатељима“. А Дубровник је тада иступио не само против Котора већ и 
против „Срба из Србије и поданика рашког краља“ (тј. цара Уроша). Изузимали су само 
митрополита са његовим људима и Балшиће. Кад су се Дубровчани повукли из сукоба, 
митрополит је остао уз Балшиће који су тада посели приморје до Улциња.�0

У Урошевој се мировној повељи истицало да су обе стране у сукобу биле дужне да 
једна другој врате заробљенике. Међутим, у Дубровнику је, како је већ истакнуто, био 
заробљен Которанин Џиво Бућа, кога су Дубровчани држали у тамници због тога што су 

5�	Mon. Rag., III, 196 од 7-9 јуна 1362; М. Зечевић, Ратовање Воjислава Војиновића, 103–jислава Војиновића, 103– 
106.

59	P. Matković, Spomenici za dubrovačku povjest, Starine I,173; Ч. Мијатовић, Балшићи, 171; 
Историја Црне Горе, II/2, 9-16; М. Зечевић, Ратовање Војислава Војиновића, 34; P. Butorac, Kotor 
k samoupravi, 13–25; M. Орбини, Краљевство Словена, 82–83.

�0	Mon. Rag. III, 93, 130–131 од 22. VIII 1362; И. Божић, Немирно поморје XV века, Београд 
1979, 40-41; P. Butorac, Kotor k samoupravi, 13-25.
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у Котору били заробљени кћи и зет будванског севаста Површка, пријатеља дубровачког, 
са још два његова човека. Которани су тражили да се Џиво пусти на слободу. Зато је дуб-
ровачко Веће умољених одлучило 13. септембра да се каже Џиву да пише Которанима 
да пусте зета и кћер севаста Површка заједно са осталим његовим људима који су у 
Котору исто били у затвору. Овај је то одмах јавио у Котор, и већ 20. септембра стигао 
је у Дубровник которски посланик, који је тражио од дубровачке владе да пусте Џива 
Бућу, напомињући да су то његови посланици обећали цару Урошу и кнезу Војиславу 
Војиновићу. Дубровачко Веће умољених је одговорило том посланику да у уговору мира 
нема тог обећања, али да је дубровачка влада вољна да пусти Бућу, чим буде задовољен 
севаст Површко, те га зато упућује да о томе преговара са будванским заповедником.��

Которани су изгледа, оклевали да пусте зета и кћер севаста Површка, и Дубровчани 
зато не хтедоше да пусте Џива Бућу, па је око тога отпочело дуго прегањање у које су 
се активно умешали цар Урош и кнез Војислав. Дубровачка влада је била вољна да 
помогне свом пријатељу Површку, али није била рада да против себе поново изазива 
цара Уроша и кнеза Војислава, па се зато трудила да измири Которане са Површком. 
Зато је 14. октобра иста влада одлучила да пошаље у Будву свога посланика, јер је у 
њено име требало да предложи севасту Површку да уместо Џива Буће, у тамницу при-
ми његовог сина, а Џиво да се пусти на слободу, а кад му овај врати зета и кћер, да и 
он пусти његовог сина.��

Само дан касније, Дубровчани су посредовали код Површка да се сложи са разме-
ном заробљеника између њега и Которана.��А 5. децембра те 1362. године Веће умоље-
них је било одлучило „да се приме куће оних Которана, које буду продате, и да се сви 
они“ који их буду купили ослободе плаћања дубровачке царине све до Михољдана 
будућег. Сви они који ову царину не буду могли платити одједном, могли су да је пла-
те у деловима. Та царина износила је 10 % и требала се исплатити за једну наредну 
годину.�� Међутим, 16. фебруара 1363. године у Већу умољених је било одлучено да 
свима онима који купе куће Которана у Дубровнику, исте треба срушити, а у которским 
књигама такве је уговоре требало регистровати. Оваква одлука није могла да се измени 
„никада“ у регистарским књигама у Дубровнику. Истовремено је било одређено да сва-
ки онај који купи кућу Которана у Дубровнику имао је да плати казну од 100 перпера, 
за сваку такву куповину.�5

У току 1363. године морао је у многим политичким и војним активностима на-
стати застој због велике епидемије куге која је захватила готово све јадранске градове. 
У Дубровнику је помор био већи у мају, док је Котор још неко време био поштеђен. 

��	Mon. Rag. III, 223, 224 од 13. и 20. IX 1362; М. Зечевић, Ратовање Војислава Војиновића, 
110.

��	Ово питање није било решено ни до краја 1362. године. Тако је 15. децембра те године 
дубровачка влада, на захтев цара Уроша, одлучила да поново пошаље једног свог властелина се-
васту Површку да о том питању расправе. Али ни овај Дубровачки посланик није успео да спор-
но питање реши. (Mon. Rag. III, 231, 232, 240 од 14. XI 1362; М. Зечевић, Ратовање ВојиславаMon. Rag. III, 231, 232, 240 од 14. XI 1362; М. Зечевић, Ратовање Војислава 
Војиновића, 110.)

��	Ј. Тадић, Писма и упутства дубровачке републике, I/I, Београд 1935, 100.I/I, Београд 1935, 100.
��	Mon. Rag. III, 239 од 5. XII 1362.
�5	Mon. Rag. III, 248 и 249 од 16. II 1363.



Драги Маликовић: Политички односи котора и Дубровника... �79

У Дубровнику су још у септембру те године сматрали да суседни град није захватила 
епидемија, док се у Венецији већ јуна чуло да куга влада и у Котору. На вест о избијању 
куге смањивао се или сасвим прекидао трговачки промет Јадраном, док су погођена 
подручја избегавала везу са зараженим градовима, јер је зараза у њима била најјача. У 
таквим условима се кретање посланика готово зауставило, па су и вести у документима 
из тог времена знатно редуциране.��

Средином ове године су односи између Котора и Дубровника очигледно ушли у 
мирније воде. Зато је 16. маја дубровачка влада одлучила да се одговори на најбољи 
могући начин Которанима, „онако како то буду мислили кнез и Мало веће“.�7

У дубровачком Већу умољених је 9. новембра било одлучено да се из заробље-
ништва ослободе сви Которани у Дубровнику услед нове епидемије у том граду. А 
шест дана касније, исти орган је донео одлуку да се у Дубровник врате они Которани 
који су ту живели пре епидемије.��

Дана 9. децембра у Малом већу Дубровачке републике исто је било одлучено, да 
се 100 перпера који су као депозит били примљени од Домање Искрића, као наслед-
ника Марција Bagos из Котора да Бенешу Бенешићу, као део дуга дубровачке општине 
због продаје свог дела имовине у месту Бисту.�9

Током 1364. године могла се назрети политичка ситуација и распоред снага на 
јадранским просторима. Балшићи су били истовремено у непријатељству према Карлу 
Топији на југу и према Котору на северу. Вероватно је нестанак Војислава Војиновића 
искоришћен за покретање офанзивније политике према северу. Заједнички интереси 
довели су до приближавања Котора и Топије. У сваком случају Балшићи су ратовали 
на обе стране и то несрећно. У ратовању са Карлом Топијом негде у пролеће или лето 
1364. године Ђурађ Балшић је пао у заробљеништво. На другој страни Которани су 
опседали Будву и у борбама убили Површка, свога дугогодишњег противника. Будва 
је била у готово безнадежном положају и свакога часа је могла пасти у руке Которана. 
Површкова породица, мајка, жена и син, јавили су у Дубровник да желе да напусте род-
ни град. На то је из Дубровника послата галија да их као дубровачке грађане прихвати 
и доведе у град. Упркос неутралности којом су се јавно хвалили Дубровчани су хтели 
да уз помоћ Површкових људи спале ратне машине, утврђење и Површкову галију, 
свакако зато да не падну у которске руке.70

У оваквој ситуацији 10. јула исте године дубровачко Велико веће је издало об-
разложење да Мало веће исте државе не може било ком становнику Котора, Улциња и 
Бара те грађанима Дубровника дати дозволу да дођу у Дубровник са својим породи-
цама ради становања. Осталим становницима јадранског приморја Мало веће је такву 
сагласност могло давати и даље.7�

Ђурађ Балшић се 1366. године посредством Дубровчана измирио са Карлом 
Топијом. Али је опсада Будве, иначе редак офанзивни поступак Которана, у овом пери-

��	Историја Црне Горе, II/2, 19.II/2, 19.
�7	Mon. Rag. III, 265 од 16. V 1363.
��	Mon. Rag. III, 290 од 9. XI 1363.
�9	Mon. Rag. III, 294 од 9. XII 1363.
70	Историја Црне Горе, II/2, 19–20; P. Butorac, Kotor k samoupravi, 26-28.II/2, 19–20; P. Butorac, Kotor k samoupravi, 26-28.
7�	Mon. Rag. IV, 18 од 10. VII 1364.
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оду рата, није успела ваљда због тога што се после Површка јавља као господар Будве 
Арбанас, војвода Никола Захарија, грађанин дубровачки (1365.) и млетачки (1366.), 
иначе рођак Балшића.7�

Пут дубровачког посланика Балше Градића у Будву и Котор са поклонима у плат-
ну и сукну био је у вези са закључком дубровачког Већа од 24. августа 1366. годи-
не, да се опреми наоружани брод ради организовања потере за неким Рашевићем и 
Петровићем иначе Балшићевим људима.7�

Которани нису могли да опреме флоту за рат са Дубровчанима, јер су их ови опте-
рећивали тешком блокадом. У рату су Дубровчани ипак више настрадали од Которана, 
јер их је дуготрајно регрутовање војске на копну и оружаних галија на мору стајало 
великих материјалних средстава. Которани насупрот томе нису за време овог ратовања 
употребили своје бродовље не само зато што их је рат затекао прилично неспремне, већ 
можда зато што испочетка нису показивали озбиљне воље да се сукобе са Дубровником, 
у жељи да остану неутрални због својих трговачких интереса. У исто време Млечани су 
одржавали са градом жив трговачки саобраћај и не обазирући се много, да ли при том 
крше неутралност према Дубровнику, јер су им такво понашање диктирале норме трго-
вачког развитка после губитка далматинског приморја, уколико тај саобраћај није био 
спречаван репресалијама дубровачке флоте. Нешто касније (1366.) помиње се у Котору 
као кнез и капетан (Comes et capelanus civitatis Cathari) Петар Bodoer (Baduorius), поре-
клом свакако Млечанин, а породица му се сигурно због трговачких потреба преселила 
у Котор и ту добила статус грађанства, јер иначе није познато, да би икакав формални 
уговор с Млечанима терао Которане на одлуку да представници млетачке породице 
Baduoer носе назив miles (витез), а не каже се због чега.7�

Борбе између Дубровника с једне и кнеза Војислава Војиновића и Которана са 
друге стране обновљене су 1366. године. Кнез Војислав је истина убрзо потом умро али 
је борбу са још већом жестином наставио његов синовац Никола Алтомановић, иначе 
противник цара Уроша, краља Вукашина Мрњавчевића и Балшића, а син Војислављевог 
брата, жупана Алтомана. Он је најпре, како је познато, владао у Рудничком крају, а 
касније је преотео област Војислављеве удовице. Плитак и поводљив, овладао је под-
ручјем између обале јужно од Дубровника и планина источно од Дрине, послуживши 
се неприликама, што их је бан Твртко имао с једним делом властеле на челу са његовим 
братом Стјепаном Вуком и рођаком Дабишом. И кнез Санко се одметнуо од Твртка и 
удружио са Алтоманом. Убрзо се Алтоман завадио с Дубровчанима, а међу њима је 
чак дошло и до ратних трвења посебно због Николиног захтева да му овај плаћа свето-
димитарски данак. У време тих сукоба Которани су стајали на Алтомановој страни, а 
против Дубровника, који се ослањао на краља Твртка и Ђурђа Балшића.75

Иначе, борбе између Дубровника с једне и кнеза Војислава и његовог наследника 
Николе Алтомановића и Которана с друге стране обновљене су, како смо већ истакли, 
од 1366. године. За то време Ђурађ Балшић је упорно настојао да освоји Котор, а не-
што пре тога (13. августа), у Дубровнику је било одлучено, да се тамошњи посланик 

7�	К. Јиричек, Ј. Радоњић, Историја Срба, I, Београд 1952, 315.I, Београд 1952, 315.
7�	P. Butorac, Kotor k samoupravi, 26–28.
7�	Исто.
75	К. Јиричек, Ј. Радоњић, Историја Срба, I, 329; P. Butorac, Kotor k samoupravi, 26–28.I, 329; P. Butorac, Kotor k samoupravi, 26–28.
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пошаље у Будву, са задатком да одатле писмом пита Ђурђа који је требао да дође у 
манастир Светог Михајла (Превлака), близу Котора, кад ће стићи у Будву и ко ће га 
тамо дочекати.7�

И у таквим околностима 30. септембра Которанин Никола Суселка је у дубровач-
ком Малом већу добио статус пуноправног грађанина Дубровника заједно са својом 
породицом. А ако је желео да са члановима своје фамилије напусти Дубровник, морао 
је да за то добије одобрење.77

Главну реч у Зети је тада водио Ђурађ Балшић, који се после склапања мира са 
Карлом Топијом налазио у близини Котора. Очекивало се да ће га дубровачки власте-
лин упућен као поклисар наћи како је већ истакнуто код манастира Светог Михајла 
на Превлаци или код Котора. његове позиције на српском двору су тада морале бити 
јаке, јер видимо да су Дубровчани хтели с њим да преговарају о острву Мљету, које су 
већ фактички држали, а желели су да добију и цареву формалну потврду. Немамо, на 
жалост, ниједног податка који би показивао шта се тада у ствари дешавало око Котора. 
Од почетка новембра Которани су се обраћали Венецији с молбом да посредује за мир 
између њих и њихових непријатеља, који се ближе нису наводили, а многе которс-
ке породице потражиле су уточиште у Дубровнику у другде по Далмацији. Влада се 
Републике одазвала на позив и одлучила је 10. новембра 1366. године да пошаље ту 
једног бележника, с обзиром на добро расположење Котора према Млечанима, са за-
датком да посредује за мир између њих и њихових противника. Међутим, Андрија Зен, 
заповедник млетачке флотиле на Јадрану је морао ићи у потеру за оружаним форма-
цијама будванског капетана, који је наносио штете на мору млетачким породицама а и 
другима.7�

Никакво помирење између Котора и његових противника Дубровчана није пос-
тигнуто, јер се видело да Дубровчани почетком 1367. године својим оружаним бродом 
изводе из Котора Млечанина Petra Bodoera, што се види по томе да су ови из опрезнос-
ти из Котора извели и млетачког капелана Petra Bodoera. Мере опрезности и забрана да 
се било ко други укрца у Котору говоре да је град још увек био под опсадом. Иначе, не-
престани напади на град и дуготрајна опсада ометали су нормални привредни живот и 
исцрпљивали су снагу града. Зато се видно опадање Котора у највећој мери приписује 
овим наређењима која су град Св. Трипуна била снашла у другој половини XIV века. 
његово опадање се нарочито опажа у поређењу са Дубровником. Још у првој половини 
тога века Котор се привредно могао мерити са Дубровником и озбиљно му је конку-
рисао у трговини племенитим металима. Он је економски заостајао за Дубровником, 
али је био далеко развијенији од других градова на јадранској обали, као што су били 
Скадар, Бар или Улцињ. Касније је он био привредно ближи њима него Дубровнику. 
Обустављање трговачке активности уз истовремено несразмерно трошење средстава 
на политичке и војне активности морало је озбиљно погодити привреду тога града. 
Упоредо с тим губиле су се и позиције на тржиштима у унутрашњости и у медите-

7�	Други предлог је био да сам дубровачки посланик сам дочека Ђурђа Балшића у Будви. 
(Mon. Rag. IV, 54 од 20. VIII 1366).Mon. Rag. IV, 54 од 20. VIII 1366).

77	Mon. Rag. IV, 55 од 30. IX 1366.
7�	P. Butorac, Kotor k samoupravi, 26–28.
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ранским лукама. Ипак, упркос свему томе у другој половини XIV века улога Котора у 
балканској трговини није била за потцењивање.79

У историји средњовековног Котора познато је да је од 1186. године припадао ср-
пској држави, под чијом влашћу је остао све до 1369. или 1370. године. У то доба ко-
мунално уређење у Котору је достигло врхунац и било је развијено у извесном погледу 
више него и у једном другом граду у Далмацији, рачунајући ту и Дубровник. Осим 
провале Татара за коју се нагађа да је захватила и Котор и свађе и сукобљавања са 
Дубровником, Котор у то време није имао никаквих других спољних трзавица.�0

Почетком 1370. године Вукашин Мрњавчевић је издао повељу за Дубровчане у 
којој ни једном речју није поменуо цара Уроша, коме је био савладар, што је у нор-
малним условима било незамисливо. Истовремено је Никола Алтомановић почео да 
захтева за себе Светодимитарски доходак, годишњи трибут од 2.000 перпера, који су 
Дубровчани још од XIII века плаћали српским владарима. И Которани као да су сматра-
ли да више немају свог врховног господара, јер су током 1370. или најкасније почетком 
1371. године прешли под врховну власт угарског краља Лудвига I Анжујског. Није поз-
нато како је цела ствар изведена, али је вероватно да су у томе посредовали Дубровчани 
или чак Никола Алтомановић који је имао јаке везе са Угарском, и у исто време био 
пријатељ Котора. Угарска је на тај начин после 1358. године проширила своје позиције 
даље на југу. Могло се чинити да је Котор избором за новог врховног господара најзад 
обезбедио свој мир и поуздану заштиту. Међутим, већ пример Дубровника је показао 
да велика сила ипак није довољна гаранција за безбедност једне тако удаљене и истуре-
не тачке, какав је био Дубровник. Град је био упућен да се обраћа за помоћ најближим 
краљевима, који често због својих тешкоћа нису могли деловати ефикасно. Котор се у 
том погледу није могао надати бољем, а био је изложен већим притисцима и угрожа-
вањима него Дубровник. Которска одлука да се прими врховна власт Лудвига I показује 
се нарочито несрећном кад се посматра из перспективе каснијих догађаја. Али у време 
кад је примана нико није могао предвидети избијање млетачко-ђеновљанског рата, који 
ће тако потрести Боку Которску.��

Услед захтева Николе Алтомановића за Светодимитарским доходком и дубровач-
ког опирања избио је 1370. године рат између Дубровника и његовог првог суседа у 
ситуацији која је била слична оној из доба Војислава Војиновића. Никола је безобзирно 
нападао дубровачку територију и злостављао његове трговце. Дубровчани су на свим 
странама тражили помоћ, па и од Ђурђа Балшића, који је био ефикаснији од вазала 
краља Лудвига. Дубровчани и Которани су тада били под јаким господарима, па је то 
обе стране уздржавало од отворених непријатељстава, али се озбиљне дипломатске за-
тегнутости нису могле избећи. Которани су се жалили на Дубровчане угарском двору и 
успели су да издејствују налог којим се Дубровчанима забрањивало да одлазе у област 
албанских река (северна Албанија) и у земље Балшића.��

Дубровчани су се бранили и у исто време нападали Которане због тога што се 
нису придржавали услова мира склопљеног са Ђурђем Балшићем, већ су у Венецији, 

79	Историја Црне Горе, II/2, 23–25.II/2, 23–25.
�0	И. Синдик, Комунално уређење, 34.
��	Историја Црне Горе, II/2, 27–28.II/2, 27–28.
��	Исто, 27–30.
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Анконској Марки и Ломбардији набављали велике количине оружја и допремали га 
Николи Алтомановићу. Ђурађ Балшић је због тога, по дубровачком трврђењу, био огор-
чен на Дубровчане, сматрајући да је помогао да га Которани изиграју. Мислило се при 
томе на посредничку улогу дубровачког властелина. Дубровчани су такође одбијали да 
обуставе трговину са земљама Балшића и областима албанских река јер то Котору није 
ништа помогло а Дубровник би довео у опасност од Балшића и натерало га да осиро-
маши, јер је трговина са Србијом ишла преко тих области.��

У време рата са Николом Алтомановићем дубровачки бродови су поново почели 
да оперишу у Боки Которској, али сада нису нападали и хватали Которане, већ само 
људе Николе Алтомановића који је господарио подручјем Драчевице и северном обалом 
Боке. Балшићи су за савезнике добили краља Вукашина. Већ почетком јуна 1371. годи-
не краљ је из Скопља кренуо ка Призрену, а средином месеца је са сином Марком сти-
гао у Скадар и ту се састао са Ђурђем Балшићем. Отуда је требало да заједнички пођу 
на Николу Алтомановића према Оногошту. Савезници су затражили од Дубровчана 
да превезу један део Ђурђеве војске. Дубровчани су се показали врло спремним да 
изврше овај задатак, па су обећали да ће Ђурђову војску превести на Николину земљу, 
да ће чувати прилаз и вратити војску кад буде потребно. Тражили су само да се Ђурађ 
уздржи од напада на Котор том приликом да се Которани не би могли жалити угарском 
краљу. „Други пут рече ми Ђура може да наступи против Которана како му се свиди“, 
поручивали су Дубровчани преко свог посланика.��

У таквим условима дубровачко Веће умољених је 22. јула 1371. године дало упутс-
тво Николи из Анконе, иначе заповеднику наоружане лађе, како да се влада у сусрету 
са дубровачким непријатељем у Боки Которској.�5А маја 1373. године Дубровчани су 
јављали угарском краљу да су се Млечани споразумели са Ђурђем Балшићем и Николом 
Алтомановићем како би га заједнички напали и узели му Котор, Драч и Пељешац.��

Како је својом агресивношћу Никола Алтомановић наносио штете и босанском 
бану Твртку и кнезу Лазару хребељановићу, између њих је образована очекивана 
коалиција. њих двојица су склопили савез који је помагао и мачвански бан Никола 
Горјански, некадашњи пријатељ Николин. Кнез Лазар и Твртко су, како је познато, за 
кратко време свршили са Николом Алтомановићем. Потиснули су га из приморских 
области, после чега се он затворио у град Ужице, где је ухваћен и ослепљен. његове 
земље су поделили кнез Лазар и бан Твртко, док је Ђурађ Балшић посео територију 
између Дубровника и Боке Которске: Требиње, Конавле и Драчевицу. Власт Балшића 
се на тај начин проширила и на област северно од Боке. Као и много раније, територија 
старе Травуније и Дукље нашле су се у истом политичком оквиру. Једино је Котор као 
какво страно тело стајао сам за себе окружен са свих страна поседима Балшића.�7

Дубровачка влада је 22. маја 1374. године напала Которане зато што њиховим 
породицама нису судили по праву и закону.�� Годину дана касније (21. јула 1374), иста 

��	Исто.
��	Историја Црне Горе, II/2, 28–30; Ј. Тадић, Писма и упутства, I/I, 231–32.II/2, 28–30; Ј. Тадић, Писма и упутства, I/I, 231–32.
�5	Ј. Тадић, Писма и упутства дубровачке републике, I/I, 235–236.I/I, 235–236.
��	Mon. Rag. VI, 139 од маја 1373.
�7	Историја Црне Горе, II/2, 28–30.II/2, 28–30.
��	Ј. Тадић, Писма и упутства дубровачке републике, I/I, 281–285.I/I, 281–285.
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влада препоручује властима у Котору да лепо поступају са дубровачким породицама и 
моле их да врате све што су одузели земљаку Рађену Весићу.�9

Све догађаје из 1378. године засенио је велики рат између Венеције и Ђенове, 
који се из венецијанских вода, где је избио због острва Тенедоса, убрзо пренео и на 
читав Јадран. У тај рат је на страни Ђенове ушла и Угарска, тако да су градови на 
млетачкој обали Јадрана били изложени непријатељству Венеције. Млетачка флота је 
за своју офанзиву изабрала најудаљенији и најмање заштићени Котор. После кратке 
борбе млетачка флота је 13. августа 1378. године заузела Котор. њена војска је у ос-
војеном граду нашла пуне магазе сребра, воска и платна и била је задивљена мноштвом 
сребрног посуђа које се у Котору налазило и употребљавало. Страх је завладао и у 
Дубровнику, који је у то време био у ратном стању са Венецијом. Као и толико пута 
раније, Дубровник и Котор су се нашли у непријатељским таборима. Дубровчани су 
са својим суседима прекинули све везе, али то им није сметало да пруже уточиште 
Которанима који су напустили свој град после завођења млетачке власти.90

У Дубровнику се ратно расположење мењало према томе да ли су стизали гла-
сови о приближавању млетачке или ђеновљанске флоте. Краљ Твртко је у исто време 
одржавао везе са Котором и дозвољавао да његови људи снабдевају град намирницама. 
Дубровчани су због тога интервенисали код краља Лудвига, тражећи да он утиче на 
свог рођака, босанског краља, да овај забрани довоз намирница у Котор да Венеција не 
би тако могла снабдевати своје бродове и нападати далматинске градове. Кад су крајем 
1378. и почетком 1379. године у Дубровнику неко време боравиле ђеновљанске галије, 
јавили су се међу његовом властелом гласови који су тражили „коначно уништење” 
Котора. Тада су и Которани показали одлучност да збаце млетачку власт. Тајни ко-
торски посланици су у Цавтату обећали да ће истаћи угарске заставе и предати свога 
кнеза Венецијанцима. У одређеном року, од шест дана, нису ништа учинили, и кад 
су ђеновљански бродови напустили Дубровник, прошла је непосредна опасност, па је 
обећање за неко време заборављено.9�

Котор је тада још више почео да се приближава краљу Твртку. Преко једног пос-
ланика стављена му је у изглед предаја града. Оваква порука је за босанског краља 
Твртка била врло примамљива, јер је желео да своју власт прошири и на Котор који је 
он сматрао градом својих „прародитеља“. Котор би му донео и велика економска при-
мућства: уносне царине, трг соли, активну луку и многе способне пословне људе, који 
су корисно послужили ранијим владарима. Прилика је уз то била врло повољна, јер би 
град уз то узео из руку Венецијанаца непријатеља свог врховног господара угарског 
краља. Тврткова преговарања са Котором окренула су се убрзо против Дубровника. 
Краљ је зауставио промет намирница између босанске територије и Дубровника, а у 
исто време пристао је да се Котор несметано снабдева. Дубровчани су у одговору на 
то забранили трговину са Босном, а Твртко се пожалио краљу Лудвигу. Као и раније 

�9	Исто, 309–310.
90	Б. Крекић, Дубровник и рат око Тенедоса (1378-1381), Зборник радова Византолошког 

института, бр. 1, Београд 1958, 21; V. Lazzarini Danieli di Chianarro, Chronica dela Gverra daV. Lazzarini Danieli di Chianarro, Chronica dela Gverra da 
Veneziani e Zenovezi, Venezia 1958, 30; F. Šišić, Kako se Kotor predao Veneciji 1378, Glasnik „Sveti 
Vlaho“, I, Dubrovnik 1929, 44–47; Историја Црне Горе, 2/II, 37–43.

9�	Историја Црне Горе, II/2, 37–43.II/2, 37–43.
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Дубровчани су држали наоружане бродове и спречавали саобраћај Котора са осталим 
светом. Понекад би њихови бродови долазили све до Улциња да хватају непријатељске 
лађе.9�

У таквим условима 3. августа 1378. године у дубровачком Већу умољених је било 
одлучено да се пошаље фратар Петар Гизда из Котора са задатком да обавести тамо-
шње племство, да било који од њих који жели да се настани у Дубровнику, да поста-
не његов грађанин, морао за то положити заклетву (iurando fidelitatem).9� У том духу 
је исто веће 27. августа одлучило да се пошаље обавештење жени Јунија Бубалића и 
двојици синова пок. Марка Богасе из Котора, да могу доћи и стално се настанити у 
Дубровнику.9� Истога дана у Дубровнику је било одлучено да у тај град слободно може 
доћи један мајстор из Котора, а у град Св. Влаха је могао из Котора слободно доћи и ту 
трајно остати још један мајстор – тишлер (caligarius), који је и раније становао (живео) 
у Дубровнику, а у граду Св. Трипуна се налази од скора.95

У Дубровник је, по одлуци његове владе од 2. септембра 1378. године, слободно 
могао доћи и син Марина Вељкића, који је иначе становао у Котору.9� Тако одобрење 
није имао гласник из Котора, па је исти одлуком дубровачког Већа умољених од 26. 
септембра имао бити ухапшен.97 Одлуком истог Већа од 1. новембра, забрањен је био 
долазак у Дубровник Которанина за кога се говорило да је био заражен кугом.9� А само 
два дана касније, у Већу умољених је било одлучено да се Трифуну Петровом Буци и 
Никши Буганици из Котора, који су од средине тога месеца требали доћи у Дубровник 
са својим фамилијама са циљем да ту остану одобри да могу доћи у град св. Влаха, под 
условом да прихвате све његове законе и правила, као и сви остали његови грађани. Они 
су истовремено били дужни да одбаце све преписке да остану да живе у Котору. Ова 
двојица Которана су очигледно поступили онако како им је саветовано из Дубровника, 
па их је зато 12. новембра Мало веће примило у редове пуноправних грађана (cives), 
а о томе су исти са дубровачким властима склопили и уобичајени правни споразум.99	
Исте среће није био и нови гласник из Котора, па је и он одлуком дубровачке владе од 
25. новембра 1378. године био ухапшен.�00

Планови босанског краља Твртка о Котору ојачали су, како се види, почетком 
1379. године. У таквим условима дубровачко Веће умољених је 12. јануара исте године 
одлучило да се саслушају конзули (амбасадори) Котора у том граду, пре него што дуб-
ровачка флота крене ка њему. Истовремено је било одлучено, да се у Котор на прего-
воре пошаљу Јуније Гранић и Јаков Соркочевић.�0� А 5. марта исте године дубровачка 
влада је донела одлуку да њихова борбена лађа најпре отплови у которски залив, а да 

9�	Исто.
9�	Mon. Rag. IV, 163 од 3. VIII 1378.
9�	Mon. Rag. IV, 171 од 27. VIII 1378.
95	Исто.
9�	Mon. Rag. IV, 173 од 2. IX 1378.
97	Mon. Rag. IV, 174 од 26. IX 1378.
9�	Mon. Rag. IV, 175 од 1. XI 1378.
99	Mon. Rag. IV, 176 од 3. XI 1378.
�00	Mon. Rag. IV, 181 од 25. XI 1378.
�0�	Mon. Rag. IV, 191 од 12. I 1379.
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се потом врати у Будву.�0� Иста влада је 6. маја издала наређење свом суграђанину Џиву 
Пуцићу, иначе заповеднику наоружане лађе, да крстарећи до Улциња, прогони млетач-
ке и которске бродове као пловила њихових непријатеља.�0�А 13. маја у Дубровнику је 
било одлучено да се у Котор пошаљу двојица Которана, грађана Дубровника, а дубро-
вачки кнез је требало да одлучи која ће то двојица бити.�0�

У дубровачком Већу умољених је 18. маја била донета одлука, да се у Котор 
пошаље једна дубровачка барка са писаном поруком за тамошње власти, у циљу ре-
шавања њихових међусобних несугласица.�05 У акцију мирења Дубровника и Котора 
учествовали су тих дана и представници босанског краља Твртка. Зато је дубровачка 
влада 20. маја на Мало веће пренела обавезу да одговори њиховим посланицима на 
њихову мировну иницијативу.�0� Иницијатива босанског краља о Дубровнику и Котору 
је настављена и почетком јуна месеца. Изгледа да је први услов за успостављање мира 
између ова два јадранска суседа био везан за међусобну размену заробљеника. Зато 
је у Дубровнику 6. јуна било одлучено, да се Јуније Менчетић, који се налази у дуб-
ровачком затвору, као и још неколико заробљеника из Котора, замене за заробљене 
Дубровчане у которском затвору. Дан после тога, у Дубровнику је била донета одлука 
да се овласте кнез и двојица команданата дубровачке ратне флоте, да изврше размену 
заробљених Дубровчана и Которана.�07

Тврткови планови о добијању Котора изјаловили су се средином јуна 1379. го-
дине, када су Которани, највероватније под утицајем вести о поразу млетачке флоте 
и у страху од ђеновљанских галија приспелих у Дубровник, заиста збацили млетачку 
власт и потчинили се непосредно босанском краљу. Млетачка посада је ипак остала у 
Котору, само се повукла у утврђење.�0�

Због новонастале ситуације дубровачка је влада 17. јуна одлучила да се овлас-
те кнез и Мало веће, да пишу Стефану Соркочевићу, команданту дубровачке флоте и 
Николи Гундулићу, његовом заменику, на основу „информација из Котора“.�09 А два дана 
касније у Већу умољених је донета одлука да се дозволи повратак свим Которанима са 
женама и децом, да се врате у Дубровник. Истога дана је било одлучено да се из дуб-
ровачких затвора пусте и сви заробљени Которани.��0

Дубровачко Мало веће је 21. јуна изабрало комисију коју су чинили Јуније 
Соркочевић, Лука Бунић и Стефан Соркочевић, са задатком да утврди сва потражи-
вања Дубровчана према суседном Котору, и да то предочи Већу умољених. Истога дана 
Никола Маринков Менчетић, Волкус Растић и Петар Сарачић били су изабрани у коми-
сију „ради одвајања дубровачке имовине од Которана и Улцињана“.���

�0�	Mon. Rag. IV, 199 од 5. III 1379.
�0�	Mon. Rag. IV, 213 од 6. V 1379; Ј. Тадић, Писма и упутства дубровачке републике, I/I, 377.
�0�	Mon. Rag. IV, 214 од 13. V 1379.
�05	Mon. Rag. IV, 215 од 18. V 1379.
�0�	Mon. Rag. IV, 215 од 20. V 1379.
�07	Mon. Rag. IV, 219 од 6. VI 1379.
�0�	Историја Црне Горе, II/2, 37-43.II/2, 37-43.
�09	Mon. Rag. IV, 221 од 17. VI 1379.
��0	Mon. Rag. IV, 221 од 19. VI 1379.
���	Mon. Rag. IV, 224 од 21. VI 1379.
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Пошто су Млечани, и поред оваквог развоја догађаја, оставили своју флоту у 
Котору, Дубровчани се сада с правом уплашише млетачке близине. Котор у млетачким 
рукама могао је бити врло опасан. Зато су Дубровчани уложили све своје потенцијале 
да спрече такво решење. Обратили су се 15. новембра 1378. године краљу Лудвигу, 
са циљем да се овај заузме код краља Твртка како би забранио увоз хране у Котор, јер 
се без хране Млечани нису могли одржати у Котору, а ако би добили храну, стицали 
су предуслове да нападају и заузимају далматинске градове. Твртко је иначе помагао 
Млечане и људством и храном и новцем, зато што је на тај начин желео да важно 
которско тржиште и тврђаву добије у своје руке. На тај начин би била заштићена об-
ласт Драчевица, трговачки излаз на море на освојеном југу босанског краљевства. Зато 
дубровачко Веће умољених посла у Котор Которанина већ поменутог фрањевца Петра 
Гизду, да их наговори, да се одвоје од Млетака, и покоре се поновно угарском краљу 
Лудвигу. Међутим, ова дубровачка иницијатива се показала узалудном. Которани су 
сигурно рачунали на свакојаке могућности ратног расплета, као и на снагу Млечана, 
којима су се у међувремену покорили и Шибеник и Раб, пошто је командант млетачке 
ратне флоте Тисани већ био кренуо на север након што је изашао из Которског залива. 
На то су дубровачке власти 18. новембра, ради веће сигурности, донеле одлуку да се 
наоружају додатне галије и да се у њихово пристаниште приме додатне четири ђе-
новљанске лађе. Исто веће је крајем маја 1379. године донело одлуку да још једну своју 
ратну галију придружи ђеновљанској флоти, а друга је била послата у Задар да помогне 
акције тамошњег заповедника ђеновљанске флоте Луцијана Дорија.���

И хрватско-далматински бан Сеч узалуд је Которанима послао једног дубровач-
ког посланика, са задатком да их наговори на покорност угарско-хрватском краљу. Без 
сумње је на Которане пресудно утицано, да су остали наклоњени Млечанима, и то, 
што би укорењено такмичење с Дубровником несумњиво изгубило од своје оштрине, 
да су оба града и даље остала под истим господаром. Осим тога, Лудвигова управа 
није довољно гарантовала стару слободу у унутрашњој градској самоуправи, из чега 
се мора закључити, да се краљ није сасвим поуздавао, да та његова најуноснија тачка 
буде потпуно у рукама которског племства без икаквог уплитања верских присталица. 
Дубровачко Веће умољених је зато 8. маја 1379. године дало Иву Пуцићу налог, да 
отплови до Улциња и преко њега, и да пленећи бродове и трговачку робу нанесе што 
више штете Которанима и Млечанима.���

Четири ђеновљанске галије уз пратњу једне дубровачке под командом капетана 
Менчетића, кренуле су у опсаду Котора. Заповедник дубровачке флоте око Котора, 
Стјепан Соркочевић, имао је наређење Већа умољених од 15. јуна да с копна удари на 
град и околна села. Удружена је флота нанела много штете Которском заливу и њего-
вом становништву. Али се Котор ни у тим околностима не приклони Ђеновљанима. 
Помогнути од стране краља Твртка, који није могао, дозволити да Котор за којим је то-
лико тежио, дође поново под власт угарског краља Лудвига. А сами Которани су за пос-
ледњу судбину свог града босанског краља обавестили по посланику Мароју Бући.���

���	Историја Црне Горе, II/2, 37–43; P. Butorac, Kotor k samoupravi, 47–55.II/2, 37–43; P. Butorac, Kotor k samoupravi, 47–55.
���	P. Butorac, Kotor k samoupravi, 47–55.
���	Исто.
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Због новонастале ситуације, дубровачко Веће умољених је 18. маја одлучило да се 
да право кнезу и Малом већу да одреде двојицу Которана, дубровачких грађана, ради 
наставка преговора са Котором.��5 Истога дана дубровачка влада је донела одлуку да 
се један Которанин, стално настањен у Дубровнику, пошаље с дубровачким „писмом 
у Рашку” (краљу Твртку), са задатком да тамо пренесе њихове предлоге и иницијативе 
за мир. Истом одлуком овлаштени су били дубровачки кнез и Мало веће да саставе 
садржај писане поруке за краља Твртка.���

У Малом већу града Дубровника је 22. маја 1379. године била донета одлука да 
се Стефан и Марин Соркочевићи одреде у нову комисију ради евидентирања имови-
не Которана у Дубровнику.��7 А 19. јуна исте године дубровачко Веће умољених дало 
је дозволу за повратак властелинских которских породица у град св. Влаха.��� Истога 
дана дубровачке власти су још једном одлучиле да пусте на слободу све Которане који 
су били затворени у Дубровнику.��9

Овакве мере дубровачких власти имале су очигледно за циљ да одобровоље 
Которане и убеде их у потребу да са Дубровником успоставе мирољубиве односе. 
Очигледно је да све ове мере нису давале очекиване резултате, па је зато Веће умоље-
них 21. јуна именовало Јунија Соркочевића, Луку Бунића и Стефана Соркочевића у 
комисију ради „тражења свих права Дубровчана против Котора“.��0	

Краљ Твртко у оваквим условима наставио је да снабдева Венецијанце у которској 
тврђави потрепштинама, а Дубровчани су преко своје воље морали да приме Которане 
за своје савезнике. Они су и даље наставили да спречавају довоз соли у Котор. Не може 
се на основу расположивих прописа открити какве су аргументе Дубровчани изно-
сили за овакав свој став. Они сами су у свим приликама Котор наводили као један од 
значајних тргова сољу и пре овога рата нису ничим спречавали несметано снабдевање 
которског трга овим артиклом. Сада су чак тражили од Драчана да не дозволе куповину 
соли за Котор. Оваква дубровачка политика је очигледно имала за циљ да онемогући 
которски конкурентски „кумерак солски“ (трг са царином) због тога је у данима кад се 
у Котору мењала власт донета одлука да флота разори которске солане, тако да буду не-
употребљиве једну сезону. И касније су Дубровчани врло пажљиво надгледали бродове 
и трудили се да још пре поласка онемогуће њихов одлазак за Котор. Тако, кад је у Будву 
стигао један брод натоварен сољу, у Већу умољених је донета одлука да се тај товар, 
свакако намењен Котору, задржи и онемогући, али не силом, већ „comode et oculte“ (на 
згодан начин и тајно). Николи Сакату, тадашњем кастелану Будве, дато је 15 лаката 
доста јефтине тканине да обезбеди да тај брод са сољу дође у Дубровник.���

Даљи ток млетачко-ђеновљанског рата није непосредно погађао јужнословен-
ске крајеве. Последице су ипак осећали сви учесници, а нарочито Котор. њему су 
Дубровчани онемогућили да оствари приходе од продаје соли, а нарочито трговачког 

��5	Mon. Rag. IV, 214 од 13. V 1379.
���	Mon. Rag. IV, 215 од 18. V 1379.
��7	Mon. Rag. IV, 216 од 22. V 1379.
���	Mon. Rag. IV, 221 од 19. VI 1379.
��9	Mon. Rag. IV, 221 од 19. VI 1379.
��0	Mon. Rag. IV, 224 од 21. VI 1379.
���	Историја Црне Горе, II/2, 37–43.II/2, 37–43.
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промета није скоро ни било због рата на Медитерану. Уз све то у которској тврђави 
седео је млетачки капетан Ђакомо де ла Рива, држећи град под притиском. Он је код 
себе као таоце држао неколико которских властелина. У граду су се морали осећати и 
утицаји са стране: најпре краља Твртка, који је, како је напред више пута истакнуто, 
толико желео да добије град у своје руке, а вероватно и Балше II, који се у рату држао 
као и Твртко. Рачунали су га у дубровачко-угарске савезника, а он је био у везама са 
Венецијом и држао код себе млетачке грађане.���

Дуготрајна и тешка блокада отежала је пучанима у Котору и онако незавидан 
положај. Они су иначе толико осетили све невоље рата, у који су Дубровчани морали 
употребити сва средства, да би се ослободили свог незавидног положаја. Зато су пос-
ле пада которске тврђаве под млетачку власт имали за непосредни циљ на овом делу 
Јадрана, да угрожавају Дубровник с мора, док је краљ Твртко, иначе пријатељ Венеције, 
за љубав Котора и својих которских аспирација на свој начин то чинио с копна.���

Пучке вође Матија и Медоје, добри и вешти говорници, побунише тада которс-
ке пучане. Племићка власт у граду св. Трипуна је одмах била збачена, а градско веће 
распуштено, посланство Котора је било протерано из града, као и млетачка посада у 
њему. На овакав развој догађаја у Котору, дубровачко Веће умољених је пожурило да 
у тај град пошаље посланика Ивана Лонга, са задатком да пренесе радост Дубровчана 
због повратка Котора под власт угарског краља. По налогу, издатом посланику 20. јуна, 
имао је Лонго да изјави Которанима да ће, остану ли верни краљу, имати слободу про-
лаза по копну и по мору, и по њиховим крајевима возити сваку храну за потребе града. 
Уистину, није остало Дубровчанима друго, већ да тако поступе, кад је једном Котор 
признао истога господара. Али да ипак омету, колико је то било могуће, развитак ко-
торске трговине, то им је био главни циљ, а тиме су, придодали и то што су подржавали 
трговину сољу из принципијелних разлога.���

Дубровчани су за такво пословање чак заинтересовали и Карла Топију, који се у 
рату с Млечанима сматрао Лудвиговим савезником, посебно зато да би онемогућили 
даљи извоз соли за Котор. Међутим, у свему овоме нису успели, без обзира на то што 
су Дубровчани током месеца септембра 1379. године запленили једну лађицу на путу за 
Котор, под изговором да носи нешто соли, после чега су и Драчани запленили неке дуб-
ровачке лађе у својим водама. Дубровчани су будно пазили на пловидбу и промет роба 
у свом делу Јадрана. Тако је 12. јануара 1380. године Веће умољених наредило Јакову 
Продановићу, капетану дубровачке галије, да драчки брод, што је возио со у Котор, ухва-
ти и доведе у Дубровник. У ту сврху је требало да крстари Јадраном и кроз цели Которски 
залив. Ако драчки брод буде под которским зидинама, није га смео дирати. Сигурно из 
опреза, да се настала ситуација око которског дела Јадрана даље не компликује.��5

У исцрпљеном и осиромашеном Котору су се у таквој ситуацији јавиле унутрашње 
борбе. Пучани су показивали незадовољство понашањем аристократских племића, а 
Дубровчане су овластили да посредују у новонасталом спору. Већ почетком јуна 1380. 
године упућен је из Дубровника као посланик у Котор Матеј Ђорђић (Ђурђевић) са два 

���	Исто.
���	P. Matković, Prilozi , 44–45.
���	Исто.
��5	Исто.
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већ поменута которска пучанина Медојем и Матејом, који су били у Дубровнику ух-
ваћени одмах после повратка. њихово ослобођење је вероватно смишљено као акт доб-
ре воље, који је требало да олакша рад посланика. У новонасталој ситуацији Ђорђић је 
требало да наступа врло супериорно и прво је требало да се обрати которској властели, 
коју је имао да сакупи тамошњи капетан. Которском патрицијату је Ђорђић изразио не-
слагање због штете и неправди коју је трпео од пучана и изјавио је да Дубровник жели 
„да се речена властела Котора врати у своје раније стање и влада градом Котором како 
је властела которска уобичавала да влада“. Ђорђић је по упутству, после тога тражио 
од властеле да сакупе пучане, а нарочито њихове старешине. Пучанима је требало да 
објасни да је дошао послат од стране дубровачке општине на основу једног писма од 
бана са задатком да затражи од њих да врате и предају владу властели которској и да 
је пусте да врши власт као што је уобичавала од старина. По упутству је требало да 
Ђорђић то изложи „оштрим“ и „тешким“ речима. Уколико би се пучани успротивили, 
Ђорђић је требало да каже да ће њихов одговор написати „господину бану“ и да ће 
Дубровчани са своје стране колико год могу помагати которској властели.���

Нема извештаја о томе како је Ђорђић прошао у Котору, али се може наслутити 
да је дубровачки оптимизам био неоснован без обзира на то што је било очигледно да 
се которско племство у својој невољи било повезало са дубровачким, које је вођа ко-
торских пучана и успаничило, пошто је њихов покрет прогласило и својим проблемом. 
Зато је 7. октобра 1380. године Веће умољених одлучило, да се у Котор још једном 
пошаље горе поменути племић Матија Ђорђић са задатком да поведе преговоре о јед-
ном которском пучанину чији је случај посебно занимао две владе. Наиме, још у мају 
1380. године у дубровачким тамницама је био затворен которски пучанин Петар, па је 
Веће умољених 18-20. марта донело одлуку, да се исти пусти из тамнице. Исто веће је 
28. марта одлучило и то, да се пише которској влади и тамошњој општини (regimini 
et comuni Cathari) у вези даље судбине затворених которских пучких првака Медоја и 
Матка. Дубровачка влада је у вези са њима 1. јуна одлучила да их пусти из затвора и 
да их пошаље у Котор, заједно са тамо послатим дубровачким послаником Матијом 
Ђорђићем. Пучки вођа Медоје, ослобођен дубровачког затвора, знатно је допринео 
смиривању побуне пучке светине у Котору. На тај начин се которска аристократија 
уз помоћ свог најжешћег непријатеља поново вратила на власт у граду св. Трипуна. 
Овакав развој догађаја у Котору очигледно није био по вољи суседних Пераштана, 
који зато помогоше заповеднику млетачке флоте Писанију, да се домогне тврђаве изнад 
Котора. Међутим, узнемирене духове смирио је спретни вођа которског пука Медоје, 
тада врло угледан у граду Котору, где му се, по Орбинију, „нико није могао ни прибли-
жити по богатству“. његова се унука Клара, кћерка сина му Николе, те године удала за 
дубровачког племића и далматинског бана Мата Лукаревића.��7

Дубровчани у таквим условима 1. октобра 1380. године покушаше да се домогну 
самог Котора и то у име краља Лудвига. На тај би начин сасвим онемогућили свог главног 
такмаца, а под заштитом краља Лудвига не би против себе имали ни Балшу Балшића ни 

���	Историја Црне Горе, II/2, 37-43; М. Динић, Одлуке већа Дубровачке републике, I, БеоградII/2, 37-43; М. Динић, Одлуке већа Дубровачке републике, I, Београд 
1951, 12, 17–18, 21–2, 35–6, 517; P. Butorac, Kotor k samoupravi, 45–55.

��7	М. Орбини, Краљевство Словена, 203; Ј. Gelcich, Memoria storiche sulle Bocche di Cattaro,che di Cattaro, 
Zara 1886, 123–124; И. Синдик, Комунално уређење, 43–44.
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краља Твртка. Тако би се заштитили и са јужне стране, јер би на овај начин у својим ру-
кама имали которску луку, а и територијално био би то непроцењив добитак. Зато је дуб-
ровачки посланик Климент Вучетић половином октобра морао да се врати у Дубровник 
не успевши да ишта испослује код угарског кастелана у вези са Котором.���

У међувремену је завршен рат између Венеције, Ђенове и Угарске, и посредством 
савојског кнеза Амадеjа VI био је између зараћених страна потписан мир у Турину, 
седишту савојског кнеза, а 8. августа 1381. године мир је потврдио раније одлуке за-
дарског мировног споразума из 1358. године. Од Кварнера до Драча Венеција је морала 
напустити сва места у корист краља Лудвига. Он је добио искључиво право контроле 
увозно-извозне трговине на ушћу јадранских река. Било је уговорено да су краљеве 
лађе стациониране на линији Pulmentoria-Римини према Венецији могле увозити трго-
вачку робу, па и у Венецију, изузевши робу за своју потребу, и зато су Млечани требали 
да краљу плаћају годишњи данак у износу од 7.000 златних дуката. Горњим мировним 
уговором било је одлучено и то, да Венеција врати угарско-хрватском краљу Лудвигу 
сва места и тврђаве, освојене у рату, а посебно се то односило на град и тврђаву которс-
ку (et specialiter et castrum Cathari). Једино је Котор изричито био апострофиран од свих 
осталих градова због своје стратешке важности за Лудвигову државу, јер се налазио на 
граници, између босанске, угарско-хрватске и балшићке територије.��9

Утврђивање угарске власти над Котором лишавало је босанског краља Твртка 
наде да може завладати градом у оквиру нормалних односа с краљем Лудвигом. У тој 
мери је морао осетити да му недостаје једно привредно пристаниште на јадранској 
обали, које би било стално отворено за босанску трговину. Иако је трговачки промет 
Босне ишао у правцу Приморја, краљ Твртко није имао ниједне своје луке. Дријева 
су од 1357. године била у рукама краља Лудвига, Дубровник је био самосталан и за-
интересован за трговину, а и он је знао да затвори трговачки промет преко своје луке 
из политичких разлога, као што је био случај у времену од 1370-1380. године и најзад 
Котор је остао изван његовог домашаја.��0

Кад су после смрти краља Лудвига 1382. године настала смутна времена у Угарској, 
Которани су затражили заштиту босанског краља Твртка. Тако у Котору 1385. године 
почиње тзв. босански период. Котор је остао под Твртковом влашћу све до његове смр-
ти 1391. године. Твртко није дирао унутрашње уређење Котора. Међутим, оснивање 
Новог на улазу у Боку Которску задало је више ударац Котору него Дубровнику, иако 
се желео постићи обрнут резултат.���

Због свега овога, угарска краљица се није могла надати добром од Твртка и 
Балшића, чији такмаци Лазар хребељановић и Бранковићи, иначе сокалници Тврткови, 
нису могли гледати, да је град Котор, толико од њих тражен, пао под власт сувере-
на, који није признавао њихове основне интересе. Балша II, који се тада налазио на 
Превлаци, намеравао је да затражи помоћ против оваквих угарских банова у залеђу 

���	P. Butorac, Kotor k samoupravi, 47–55.
��9	Историја Црне Горе, II/2, 37-42; P. Butorac, Kotor k samoupravi, 47–55.II/2, 37-42; P. Butorac, Kotor k samoupravi, 47–55.
��0	Историја Црне Горе, II/2, 37–42.II/2, 37–42.
���	J. Gelcich, La Zedda, e la dinastia dei Balsichi, Spalato 1899; N. Ćorić, Grad Kotor do god. 

1420 s osobitim obzirom na bosansku prevlast (1385–1420), Stara Gradiška; И. Синдик, Комунално 
уређење, 34.
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од Дубровчана. Али кад је Лазару запретила опасност од Турака намирио се Балша 
добитком Драча, који у 1384. години није више био под влашћу Карла Топије. Овај је 
зато отишао у Кроју, после чега Турци почеше да нападају и Балшину област. Балша 
са своје стране није престајао да омета мирну управу католичком кашћелану Павлу 
Ђурђевићу. Дубровчани су зато понудили Котору да посредују код Балше, али кад су 
покушали да сазнају садржај писма которског већа и његовог управника Балши од 13. 
маја 1382. године, одмах су од тога одустали. После тога су покушавали да утичу на са-
мог которског кашћелана, са циљем да га преко својих посланика убеде у праве намере 
Которана. Овакво дубровачко залагање очигледно је имало смисла, утолико више јер 
су Которани видно били наклоњени краљу Твртку, а никако Балши II, свом „смртном 
противнику“. Дубровачки је фрањевац фра Синик дошао у которску тврђаву, препо-
ручен од стране дубровачког сената као „изврстан изгонитељ и учитељ“. Због свега 
тога, Которани су, после Лудвигове смрти, показивали мало интересовања за слабу 
Маријину владавину, док су из ранијег искуства могли рачунати на Тврткову помоћ и 
заштиту, па су му зато и понудили свој град. На другој страни само је угарско-хрватска 
краљица следећи упутства Дубровчана, који су опет на свој начин покушавали, да на 
штету Которана злоупотребе то што је овај град признавао истог господара као и они, 
безуспешно покушавао да омете Котору слободну трговину са суседном босанском 
Драчевицом. Зато су Которани и искористили прву прилику, да се реше владавине и 
потајног роварења суседног Дубровника.���

Налазећи се у скоро неприметном рату са Балшићима и Дубровником морао је 
Котор нарочито водити рачуна о свом наоружању. Из ових времена сачуван нам је само 
један спомен о которским галијама, и то онај код Мавра Орбинија. Говорећи о дубро-
вачко-которском рату који је избио 1383. године и за који он каже „guerra piu fiera et 
crudele dell altre“. Орбини овде помиње которске галије, које су заједнички учествовале 
у извршењу једног задатка.���

Пошто су се Дубровчани и Которани били измирили 1383. године они поново уђо-
ше у рат, још жешћи и крвавији од претходних. Тај рат су изазвали Которани, Орбини 
каже ни због чега. Наиме, био је дошао у Дубровник један которски властелин који је 
био дужан велику своту новца једном Дубровчанину, па га је овај дао затворити у там-
ницу. Которани су молили Дубровчане да га пусте, тврдећи да га они шаљу у Италију 
ради послова свога града, а ако је он некоме нешто дужан, да се дуг могао наплатити из 
његових некретнина које је имао у Котору. Али, Дубровчани се нису „дали преварити“ 
без преписке повериоца. На то су се Которани тако разљутили да су одмах наоружали 
две галије и послали их да заплене једну дубровачку лађу која је долазила са истока 
пуна трговачке робе, а случајно је била примећена у луци Роси. То исто су урадили и 
после неколико дана с једном другом лађом која је долазила из Барија у Апулију, на 
којој се налазио велики иметак Дубровчана.���

После ових догађаја, Дубровчани су послали поклисаре у Котор како би им се вра-
тиле и ослободиле поменуте лађе. Кад то Которани нису хтели учинити, Дубровчани 

���	P. Butorac, Kotor k samoupravi, 61–62.
���	М. Орбини, Краљевство Словена, 103–4; С. Мијушковић, Которске галије и њихови за-

поведници, Годишњак ПМК, XI (163), 80.
���	М. Орбини, Краљевство Словена, 84–90.
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упутише у Которски залив три галије које су услед капетанове неопрезности, неприја-
тељи напали ноћу. Затекавши их без страже једну су заробили, док су друге две умакле. 
И у тој пуцњави погинуо је капетан заробљене галије. Орбини пише да је ова галија 
била заробљена не издајом посаде него „храброшћу непријатеља“.��5

Кад је о овоме стигла вест у Дубровнику, тамошњи Сенат ју је примио са великим 
поносом. Не чекајући ни часа, дубровачки Сенат је наоружао још две галије и послао 
свих пет у опсаду Котора, под заповедништвом Миха Валчића Бобаљевића, човека 
„уистину великог, и по јунаштву, а и по племенитости крви и по свим врлинама које 
је поседовао“. Када је Бобаљевић стигао у Которски залив, искрцао је много људи на 
гребен св. Габријела, са циљем да одатле удари на територију Котора. У борби која 
је настала, Бобаљевић је био победник. Затим је отишао на састанак са господаром 
Зете, од њега је добио помоћ од 3.000 „храбрих бораца“, па је заједно са њима почео 
опсаду Котора. Кад су Которани видели да при одбрани трпе велике губитке у људству, 
донели су одлуку да упуте Бобаљевићу посланика Јеронима Драгија с надом да ће 
им овај вратити и галију и све друго што се код Дубровчана налазило. Кад је, дакле, 
дошао посланик Драги и изложио Бобаљевићу дату му поруку, овај му је одговорио, 
да не може ништа учинити док не консултује дубровачки Сенат. Чим је Сенат примио 
вест о томе, одлучио је да Бобаљевић не сме да напусти ово место све док Которани 
не врате Дубровчанима што су им били одузели. Пошто су ови удовољили захтевима 
Дубровчана, дошло је до закључивања мира.���

У Угарско-хрватској краљевини се у међувремену развило велико незадовољство 
самовољном владавином краљице Јелисаве, мајке Мариjaне. На челу незадовољника 
у хрватској били су браћа хорвати. Босански краљ Твртко се њима послужи, да уз 
њихову помоћ учврсти своју власт, као и далматинску обалу до Драве. Први му се 
одазвао велики приор Иванковца Иван Палижна. Палатин Никола Горјански га је уза-
луд подржавао, са циљем да склопи савез с Млетачком републиком ради одбране дал-
матинских градова. Млечани нису на овакав исход добро гледали, да једна кућа влада 
и Напуљском краљевином и источном јадранском обалом. Зато није успео ни покушај 
Дубровчана после Лудвигове смрти, да се склопи савез далматинских градова против 
Млечана, који су упорно настојали, да овладају целом Далмацијом. Которско племство, 
исто месецима није прихватило такву иницијативу.��7

Которани, који су живо подупирали Твртка у његовом рату за далматинске градо-
ве једним опремљеним ратним бродом, који су му о његовом трошку опремили у свом 
бродоградилишту, осетише брзо затим дубровачку освету. Дубровник је не само због 
свог пријатељства са Сигисмундом био киван на Котор већ још више због своје трго-

��5	Божидар из Неретве, као вођа палубе на ранијој галији, није читав дан друго ништа ра-
дио већ само викао, дрско претио и псовао. Кад је за то сазнао капетан галије, позвао га је једног 
дана и упитао га где се родио на Неретви. Овај му је одговорио да је син калафата, те да је најпре 
обављао занат свог оца. Капетан га је онда сменио са дужности и поставио га да обавља посао 
калафата. Десило се тако да је он једне ноћи био на стражи на галији и приметио је да се при-
ближава непријатељ, али о томе није обавестио капетана, па су Которани изненадним нападом 
напали и заробили галију. (Исто).

���	Исто.
��7	P. Butorac, Kotor k samoupravi, 62.
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вине сољу, коју је Твртко био остварио испод Драчевице, а посед Котора и которских 
солана само ју је још боље развио и усталио.���

Негде крајем Тврткове владавине, кад је неки Которанин пролазио кроз Дубровник 
за Италију, где је за свој град имао обавити велики посао, био је на захтев једног дубро-
вачког врховника ухваћен. Захтев которске општине, да се пусти на слободу, одбили су 
Дубровчани, а после тога су Которани предузели репресалије на мору. Послали су две 
наоружане галије на улаз у Боку (Росе), са задатком да ометају дубровачку трговину и 
као ратни плен превезле су у Котор две дубровачке трговачке лађе, пуне робе. Кад дуб-
ровачко посланство није успело са својим посредовањем, послали су Дубровчани своју 
флоту на Котор, али су једну галију Которани заробили, док су другу натерали у бекс-
тво. По Орбинију, пораз је скривио, раније поменути, Неретвљанин Божидар, кмет за-
робљен од стране дубровачке галије, из освете због неких неприлика што их је имао са 
заповедником брода. На то дубровачко Веће умољених пошаље у Которски залив Миха 
Вуковог Бобаљевића на чело пет галија. Он се искрцао на острво св. Гаврило (острво 
Stradioti) и нападе на которску галију која је пожурила у одбрану упаљених солана, које 
су Которани, упркос тога што су биле каткад узете на нишан од стране непријатељских 
флота и што су се Балшићи усталили на суседном св. Михајлу (Превлаци), знали да 
очувају за себе као један од најјачих извора своје привреде.��9

Сва је прилика да се на ову ситуацију односи статутарна одредба из 31. маја 1390. 
године којом се одређивала глоба и казне за грађанина или поданика, који је спречавао 
довоз жита и поврћа у град. Бобаљевић је с мора притиснуо град Котор са северне 
стране, а Ђурађ Страцимировић, напао га је с копна са 3.000 војника. Истовремено су 
Балшићи продужавали своју акцију преко целог градског подручја све до Кривошија. 
Которани, којима је на овај начин опстанак био доведен у опасност, започеше преговоре 
с Дубровчанима. Јероним Драго пожури да склопи мир с Бобаљевићем под условом, да 
Которани врате Дубровчанима опште ствари. Бобаљевић после притиска дубровачког 
Већа диже опсаду, а Которанима се осветило то што нису послушали савет Пераштана, 
који су им одмах на почетку сукоба изјавили своју неутралност, са циљем да мирно 
среде неспоразуме, а не ратовањем. Которани су им одговорили, да не требају њихове 
савете ни помоћ. На ово Дубровчани пошаљу свог изасланика Рафа Гучетића Ђурђу 
Стацимировићу, кога затекну негде између Леденица и Котора, оборе га и наговоре на 
споразум с Котором.��0

Можда су се две стране тада договориле, да Которани плаћају зетском господару 
неки данак, који се спомиње 1403. године, у једној которској споменици, кад су им 
Дубровчани нудили одбрамбени савез. Дубровчанима је свакако било стало, да буде 
мира између пограничних владара и градова због опасности и заштите њихове трго-
вине у Зети. Зато дадоше Которани и зајам, са циљем да обезбеде, све што им је било 
најхитније потребно после Балшине инвазије.���

Настављајући некадашњу Тврткову освајачку политику, војвода Сандаљ хранић 
је после погибије Радича Црнојевића 1395. године наступио као главни супарник 

���	М. Орбини, Краљевство Словена, 303–6; J. Gelcich, La Zedda, 133, 162.J. Gelcich, La Zedda, 133, 162.
��9	Исто.
��0	Исто.
���	Исто.
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Балшића. Успео је да обнови босанску врховну власт над Котором, загосподарио је 
Будвом и потчинио својој власти Паштровиће.���

После смрти Твртка I, пошаљу Дубровчани једног посланика у Котор а другога у 
друге далматинске градове, са циљем да их упозоре да на власт ступа нови угарски су-
верен Сигисмунд а са жељом да се тако Босна одгурне од Јадрана. Али се у Далмацији 
није веровало Сигисмунду, па њихове намере нису уродиле плодом. После Тврткове 
смрти Которани су спонтано почели да се осећају потиштеним, окружени душманима, 
Балшићима и Дубровчанима. Слутећи турску опасност, од које их не би заштитили 
непријатељски суседи, као што их ни Босна, услед слабости тадашњих владара, такође 
не би озбиљно узела у одбрану, обрате се Венецији. Али, опрезни Млечани нису држа-
ли да је подесно да им одговоре, да се не би огрешили о услове Туринског мира. Зато 
14. јануара 1396. године одбију понуду, коју су Которани преко посебног посланства 
изнели у писменој форми, иако с дипломатском углађеношћу, уважавајући добро рас-
положење Которана према Млечанима, Веће умољених прихватило је тај закључак са 
107 против 7 гласова.���

Млечани су, како видимо, мудро избегли которску понуду, са тежњом да се не ухва-
те у коштац са босанским господарима, који нису само из политичких разлога хтели да 
прошире босанску власт на Котор и даље на Будву, већ и због трговачких разлога, јер је 
Котор, како смо већ истакли, био добар трг за босанску робу (со, жито), понекад бољи и 
од дубровачкога. Тако је, на пример, жупан Радик Санковић крајем XIV века (вероватно 
пре зиме 1391, кад је био потучен и заробљен од Влатка Вуковића и Павла Раденовића), 
продавао Которанима товар свога жита по 10 перпера, колико му Дубровчани не би 
платили, како се то видело из једног његовог писма Дубровчанима.���

У таквим условима Которани, опкољени са свих страна и препуштени сами себи, 
а налазећи се крај турске силе, која је све више расла, посебно после Бајазитове ни-
копољске победе над Сигисмундом 25. септембра 1396. године, која је учврстила ос-
манску власт на Балкану, приклонише се сину Карла Драчког Ладиславу. Да су за неко 
време остали верни Ладиславу, доказује и которски новац из тог времена с краљевским 
и анжујским грбом (folari).��5	

Дубровник је уложио много труда да преведе Котор под власт свог заштитника 
Сигисмунда. Али је то изазвало незадовољство босанског краља Остоје, који је те-
жио за Котором, са којим су Дубровчани били дошли до ратног сукоба због сланског 
Приморја, које им је Остоја препустио у јануару 1399. године, али никад није хтео да 
им га преда, вероватно ради Котора, јер су Дубровчани силом покушали да Котор поко-
ре Сигисмунду, док нису склопили заверу са босанским херцегом хрвојем Вукчићем, 
с циљем да га збаце с престола чим су – склапањем мира с Твртком II 24. јуна 1403. 
године – коначно добили Приморје, као што је већ поменуто.���

Још 13. марта 1403. године дубровачко Веће умољених је одлучило да упути 
у Котор посланство, које је имало задатак да обавести Которане да не пристану уз 

���	С. Ћирковић, Године кризе и превирања, у: Историја српског народа, II/1, 58.II/1, 58.
���	Š. Ljubić, Listine , 353.
���	P. Butorac, Kotor k samoupravi, 81.
��5	Исто, 75–77., 75–77.
���	К. Јиричек-Ј. Радонић, Историја Срба II, 105.
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Ладиславове галије, већ им понуди помоћ својих наоружаних бродова. Преговори су се 
наизменично водили али без успеха, јер ни Которани нису били наклоњени Сигисмунду, 
а ни Дубровчани нису имали искрених намера да пођу которским надама у сусрет.��7

Которски посланици Никола Болица и Ловро Бућа, упућени у Дубровник да пре-
говарају о савезу против господе у залеђу, дотакли су се и питања поседа свога нека-
дашњег подручја од Будве па све до Котора, које им је отео Цријевић, а после њего-
ве смрти без сумње је дошло у Балшин посед, па натукнувши данак који су плаћали 
Балши III Страцимировићу, Ђуровом, који је умро у априлу 1403. године у Улцињу, 
сину и наследнику, врло ратоборне ћуди, који се никада није хтео одрећи планова своје 
породице у вези са Котором, а давала му је много потицаја и мајка Јелисавета, Ђурова 
удовица, а сестра српског деспота Стефана. Которски посланици су се надали да ће уз 
помоћ Дубровчана отклонити од града и опасност од Балше III, али Дубровник није 
хтео да се меша у тај посао, па су даљи преговори били узалудни.���

Првих година XV века за Котор се, како смо већ истакли, много занимао и бо-
сански краљ Остоја, иначе свргнут 1404. године, па је бранио градске интересе и про-
тив Дубровника и против Млетака. У једној дубровачкој вести из априла 1402. године 
Которани су означени као поданици Сандаља хранића којег су позвали да казни своје 
поданике ако даље буду нападали дубровачке лађе.��9	

Кад је 1403. године хрватско-угарски краљ Сигисмунд дошао у Далмацију са на-
мером да се у Задру крунише, уложио је напора, да на тој свечаности окупи и пред-
ставнике далматинских градова. Међутим, Дубровник му се није одазвао на позив, 
бојећи се за своју слободу. Штавише, Дубровчани су задржали и которског посланика, 
свештеника Николу, који је имао у задатак да преда Котор Ладиславу, и тамо упутише 
властелина Николу Пуцића да спречи ту намеру. Пуцић је наглашавао Которанима, да 
Ладислав није законити краљ, а није имао ни снагу да добије круну. Он је даље исти-
цао „да би била срећа за Далмацију, да се скупе уједно“. Међутим, од Пуцића је било 
неумесно, што је истицао пријатељство дубровачко, као и заслуге Дубровчана за Котор, 
кад су га Балшићи и Млечани хтели да покоре, јер су ти дубровачки гласови били само 
трговачки прорачунати.�50

После овога Дубровчани су послали у Котор своје посланике на договор. Ови се 
приклонише Ладиславу, чиме се без сумње придонело и то, што је суседна Босна била 

��7	P. Matković, Prilozi, 220– 221.
���	J. Gelcich, La Zedda, 227–228.
��9	P. Butorac, Kotor k samoupravi, 82.
�50	Ладислав Напуљски (1337-1414) је био краљ Напуља и последњи мушки наследник 

старе Анжујске династичке лозе. Од 1390 године полаже право и на престо у Мађарској и на 
Далмацију, као и Сигисмунд Луксембуршки (1368-1437), који је у борби за мађарски престо био 
много успешнији. Сигисмунд је у склопу борбе за престо у Мађарској био планирао и рат про-
тив кнеза Лазара хребељановића и краља Твртка I који су у овој династичкој борби подржавали 
Ладислава, али је од тога одустао посредовањем мачванског бана Николе Горјанског Млађег. 
Касније је водио ратове против краљевине Босне и хрватских великаша, али није успео да поко-
ри Босну, чији су великаши краљеви признавали његову власт само док је у њима била присутна 
његова војска. (M. Pucić, Spomenici srpski I, BEOGRAD 1858, XI-XII).Pucić, Spomenici srpski I, BEOGRAD 1858, XI-XII).

M. Pucić, Spomenici srpski I, Beograd 1858, XI–XII.



Драги Маликовић: Политички односи котора и Дубровника... �97

склона хрватској опозицији против Сигисмунда. Али, босански краљ Остоја затражи 
од Дубровчана, да му признају власт и врате му Приморје. Кад су то ови одбили, Остоја 
зарати са њима и оте им Приморје. Кад је Остоја заратио с Дубровником, где су се 
били склонили неки босански одметници, у јулу те године послали су Дубровчани у 
Котор посланике Николу Гундулића, Шимуна Бунића и Марина Кабожића, да наговоре 
Которане на савез против Босанаца. Али сва наступања Дубровчана, да добију назад 
подручије које им је отео краљ Остоја (Теrra Novo de Slavo), тј. Приморје између Стона 
и дубровачке Astorije (до Затона), које им је Остоја био даривао 1399. године, нису 
успела, као ни њихова тежња да се Остоја збаци с престола и на његово место дове-
де хрвоје Вукчић, који им се преко угарског краља Сигисмунда обратио за сарадњу. 
Међутим, Сигисмунд се већ био измирио с краљем Остојом.�5�

Дубровчани су ипак преко угарског суверена испословали одлуку, да им босански 
краљ врати Приморје 1404. године. Али краљ Остоја није хтео да испоштује ту одлуку, 
после чега је дубровачко Веће умољених, у страху да Ладислав не преда Котор Остоји, 
отпреми три галије под заповедништвом Паскоја Растића, Божа Прокулића и Тодора 
Проданчића, па их упути у Суторину са задатком да са старим савезницима Луштичанима, 
удари на Котор, под условом да град не призна врховну власт угарског краља Сигисмунда. 
Прокулић наложи Которанима, да развију угарске заставе, а краљ Остоја, који се узалуд 
надао, да ће придобити Котор, спремао се на рат против Дубровника. На тај начин се 
против Остоје дигао не само Дубровник, већ и хрвоје и угарски краљ Сигисмунд, који 
освоји Сребрницу и Крушевац. На то краљ Остоја испослова од Ладислава 1407. године 
одлуку, да овај пошаље своју флоту, са циљем да ова силом освоји Котор, а у ствари, да 
удари на Дубровник. Ладиславова флота стигну у Далмацију 1408. године под командом 
адмирала Лудовика de Carollo, који је одмах почео да пустоши дубровачку и корчуланску 
територију. Међутим, дубровачка их је војска под вођством Андрије Вучића поразила 13. 
јула 1409. године у каналу између Стона и Корчуле.�5�

После тога је Сигисмундова војска разбила војску Остојиног војводе Сандаља 
хранића, након чега је 1410. године Остоја изгубио краљевство, а Дубровник је ов-
ладао Приморјем. Војвода Сандаљ хранић, нападе 1412. године на Котор. Которани 
тада сматрали да је важније да се сачувају од Млечана, који су годину дана раније 
због Далмације ратовали са краљем Сигисмундом, са циљем да се ставе под власт ис-
тог Сигисмунда, па зато у Дубровник послаше посланике Матију Бизантија и Ивана 
Лукиног Драго, у намери да их Дубровчани препоруче краљу Сигисмунду. Са жељом 
да Котор не падне под власт босанског краља, дубровачко Веће умољених је наложи-
ло поклисарима Јакову Гундулићу и Михаилу Растићу, да препоручи Которане краљу 
Сигисмунду. У ово време Дубровник је држао у Угарској своје представнике, у намери 
да од ње добију Конавле и Драчевицу, или острва Корчулу, хвар и Брач. Године 1413. 
Дубровчани су добили ова острва, а годину дана касније преко поменутих посланика 
Андрије Волчића (Вучића) и Николе Гучетића, борили су се да за себе испослују код 
угарског краља Конавле и Драчевицу.�5�

�5�	Исто.
�5�	Исто.
�5�	P. Matković, Prilozi, 222–223.
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Дубровчани су наговарали краља Сигисмунда, да им уступи острва Корчулу, хвар 
и Брач, да не би, кад би били Сандаљеви или Балшини, ови с мора притисли Котор и 
тако га освојили. Краљ Сигисмунд препусти Дубровачкој републици та три острва 17. 
јуна 1413, али их 21. септембра даде неком Ладиславу Јакши од Кушеља ради исказа-
них му услуга.�5�

Которанима је Дубровник показао своје намере почетком октобра 1412. године, 
када се у Которском заливу појавила лађа каталонских гусара. Тада им је Дубровник у 
највећој тајности понудио набавку оружија, као и сваку другу врсту помоћи. Которани 
се хтедоше спремити против насртљивог Сандаља хранића, који је у својој помор-
ској служби био узео и каталонску гусарску лађу. Али касније Дубровник не даде 
Которанима оружије, наго само педесетак вагона жита. Значајно је напоменути, да је 
војвода Сандаљ добавио каталонску бродицу уз помоћ једног Дубровчанина, и да се 
од Дубровчана састојао већи део посаде. Кад је та околност била осигурана, узалуд 
су се Дубровчани претварали, као да ће назад повући своје људе. Сандаљ хранић је 
препустио дубровачку општину гласинама које је чуо, да се оружје и борбене справе 
(balestre) износе из Дубровника у Котор, нашта се општина покушала извући одго-
вором од 18. октобра 1413. године. Сандаљ на то затражи оружје у Дубровнику, па 
га и доби. Которани су зато наоружали цело своје становништво и подигли велики 
зајам у Дубровнику. Зато је дубровачка општина 16. јануара 1413. године дала упутс-
тва својим посланицима Николи Гундулићу и Сарацену Бунићу, да препоручи Балши 
Которане, своје суседе, рођаке и пријатеље. С пролећа те године кренула је једна ко-
торска лађа правцем према Далмацији. Дубровчани покушаше 23. маја, да обавесте 
своје у Венецији и да препоруче заставу св. Влаха капетану те которске лађе. Которани 
су се сигурно ослањали на заштиту Сигисмундову, коме су се обратили још 21. марта, 
око чега су се Дубровчани били видно ангажовали. Али су которски гусари били на-
пали и заробили 26. маја код Пељешца један дубровачки брод који је водио Балшиног 
посланика Јурашина Томорића на повратку из Венеције, и одвукли га у Котор, али је, 
уз дубровачко посредовање, 13. јуна посланик био пуштен. Дубровачко заузимање је 
имало за циљ, да Република сачува нетакнутим своје трговачке позиције у Балшиним 
земљама, док су Истрани Дубровчане били изложили критици приказавши их сукрив-
цима Томорићева хапшења.�55

Томорићево заробљавање, као и Балшин неуспех, да од Сигисмунда добије ост-
рва Корчулу, Брач и хвар, што су му омели Дубровчани – с обзиром на Котор, који би 
се тиме нашао у тешком положају – Дубровчанима је било у интересу, јер би се на тај 
начин очувала слбода развитка дубровачке трговине у которском заливу и у Албанији. 
Зато Балша заједно са угарским краљем Сигисмундом удари на Котор. Узалуд је 
Никола Клишанин у име Которана затражио интервенцију код краља Сигисмунда с 
пролећа 1413. године. Которанима је много сметао издајица Тодор Клаватић (Главатић). 
Истеран из града услед лошег живота роварио је против своје домовине код војводе 
Сандаља хранића, коме је од дубровачке општине испословао и нешто оружја. Али 
кад је Клаватић (de Clavati-Главатић) био проказан Которанима, Дубровчани га бацише 

�5�	Исто, 228.
�55	J. Gelcich, La Zedda, 287–289; 293–295; M. Pucić, Spomenici srpski I, 114, бр. 311.
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у тамницу и ослепе 9. новембра 1412. године, а после тога су одбили потражњу једног 
дубровачког брода од стране Сандаља.�5�

Заједнички напад на Котор од стране Балше III и Сандаља хранића био је жес-
ток. њиме је Сандаљ постигао свој циљ. Сматрајући се господарем Котора осигурао је 
посед Драчевице, за коју је био спреман „да прегори половину своје области“, како се 
касније изразио, док су Дубровчани настојали, да је добију. Свакако се Дубровчанима 
осветила њихова непријатељска политика према Которанима у корист Балшића, који су 
у првом реду имали за циљ уништење которских солана.�57

Балша III, који се непријатељски држао према Венецији, потраживао је од 
Дубровачке Републике лађе у више наврата (1417. и 1419.), али без успеха. То је, разуме 
се, могло бити опасно за Котор. А Дубровчани су имали са Котором посебан уговор, да 
неће Балшу снабдевати средствима за напад с мора. К томе су Дубровчани на одређени 
рок протегли мораторијум на которске дугове и дозволили им да износе грађевинс-
ки материјал за своја утврђења и напослетку их 19. августа 1419. године измирили с 
Луштичанима, дотадашњим Балшиним присталицама.�5�

Поседањем Котора није завршено млетачко ширење у Зети. Млетачки капетан 
Јадранског мора Пјетро Лоредан, који је примио кључеве Котора, заузео је исте године 
Будву и предао је на управу Которанима. Зато су они морали да се придруже Которанима. 
Морали су се придружити новим господарима у рату против Балше III. Користећи при-
лично јак отпор становништва, у јесен 1420. године освојиле су Светомихољску мето-
хију и Луштицу, чији су се изгладнели житељи селили све до Дубровника.�59

Кад се у априлу 1421. године у Млецима преговарало с Балшиним послани-
цима о миру, били су им постављени углавном исти услови од раније, уз неке изме-
не. Сенат, наиме, понуди Балшином посланству за поправку солана и других места 
што их је Република добила, износ од 300 до 400 дуката годишње. Али до коначног 
споразума није дошло. Балша III је против Котора покушао придобити Дубровчане, 
али узалуд, а није му помогао ни Сандаљ хранић, који је и сам тежио за градом. 
Напротив, Дубровчани су и јавили Сандаљу априла 1420. године о предаји Котора 
Венецији.��0

После примања млетачке врховне власти над Котором, поједини мајстори напус-
тили су град св. Трипуна и преселили се у градове који су им отворили боље изгледе 
на успех и зараду. Властела и грађани једнодушно су молили (1454. и 1458. године) да 
им се дозволи отварање ткачнице у Котору. њихови представници објашњавали су у 
Венецији да ће развитак сукнарства зауставити одлазак мајстора из Котора, повећати 
општинске приходе 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 из-
рађује сукно и сомот оставили су да раде под туђим градовима.���

�5�	J. Gelcich, La Zedda, 285; P. Butorac, Kotor k samoupravi, 97–98.
�57	P. Butorac, Kotor k samoupravi, 97–98.
�5�	Исто, 100.
�59	М. Спремић, Припајање Зете Деспотовини и ширење млетачке власти у Приморју, у: 

Историја српског народа, II/1, 195–196.II/1, 195–196.
��0	Š. Ljubić, Listine o odnošajah, 36, 44, 56–58, 69–70, 73–75.
���	И. Божић, Немирно приморје, 9.
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Након 1420. године између Дубровника и Котора су успостављени нови политич-
ки и економски односи, што ће бити предмет посебно рада. 
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POLITICAL RELATIONS BETWEEN KOTOR AND DUBROVNIK DURING 	
THE 14TH CENTURY AND AT THE TURN OF THE 15TH CENTURY

Summary

Political relations between Dubrovnik and Kotor during the 14th century and at the turn of the 
�5th century were intensive. Their political relations in the course of the aforementioned period were 
characterized by numerous conflicts, which were dependent on the relations between Dubrovnik and 
Serbian medieval state of the period, whose rule had been recognized by Kotor since the year of 1182. 
The strained relations between Kotor and Dubrovnik during the 14th and at the beginning of the 15th	
century were dictated by the unsteady relationships among the Balkan countries of the period, primarily 
by Venetian Republic, but also by other Adriatic coastal countries, as well as by the attitude of the pow-
erful country of Hungary towards the Balkan entities of the time. Political relations between Dubrovnik 
and Kotor of the time considerably affected their economic co-operation, which was, at the time, of 
paramount importance.
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