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ДУБРОВЧАНИ У УГАРСКОЈ И ЊИХОВЕ ВЕЗЕ СА 

БЕОГРАДОМ И СРБИЈОМ (1300 - 1541) 

Ј. Одлаза" Дубров"аuа у Уирс"у 
и њихово утвРђивање у Сре.м-с"ој 
Митровици до "раја XIV ве><а ><ао 

nословuој бази за тр,овање у У,арс"ој 

Дубровчани су стизали у "Угарс.ку на 
два начина: (а) комбинованим ломорско

-коrrненим путем, тј. бр'оДсм до Сења (или 
и ДО Задра) а ПОТОМ друмом преко Загре

ба; (6) КОПНОМ, преко Босне и ·северозапад
не Србије на Сремоку Митровицу, да би 

потом остали у јужним угароким ,крајеви

ма или наставили 'путовања за Будим. Овај 

други правац пружао је моrућности брже 

везе, те су га обично користили дипломат

ски .курири И трговци, ДОК је пловидба на 

Сењ дуго била безбеднија, па су ТОМ тра

сам путовала посланства на угарски двор 

са даровима, као и трговци <који би из 

Угарске желели да активирају ПОСЛОВiНе 

'канале с Венецијом . Трговци би путовали 
у :каравану, па је Мало веће бирало 'међу 

путницима старешине транспорта; то би 

били "капетани", који 'Су ·се тако З'вали и 
имали ·су иста овлашћења и кад би се де

лимично путовала и 'Морем.! Ту караванску 

трговину није 'водила сиротиња него вла

стеоске породице .које су припадале нај ви

шем слоју дубровачког друштва. Ти тргов

ци најпре .су довоз.или италијанске ткани

не и 'Оружје, а потом су такве послове за

менили својим учешћем у рудокопњи срп

ских И босанских рудника.2 

• 

Дубровачки трговци стигли 'су до угар
ских међа концем ХIII столеhа, и то изгле

да најпре преко гла'ВНИХ области српске 

средњовековне државе а не преко Мачве. 

Занимљиво је да је одлука Вел.и~ог већа 
(од 1. маја 1302) преДВИђала да ОНИ тргов
ЦИ кој<и IКРИШОМ одлазе у Србију и Угар
ску треба да, због рата који се водио, у 

року ·од месец и по дана Доl;у у Дубров

ник. У то Bpen.1e живељ.и су у Срему дубро

вачки трговци, који су се изговарали да не 

могу путовати у родни град преко Босне, 

јер су банови Младен 'и Стјепан боравили 

у Подрињу.3 Од племић,ких поро.дица из 

Дубровника најпре су чланови породице 

Стил'О поче'I'КОМ XIV века дошли до Сре
ма. Године 1306. је Гервазиј е из тога рода 
ПQсловао у Митровици.4 И један Волчевић 

допутовао је из Срема у град под Срl;ем 

1302. године. Тада су ·Се до Срема пробили 

и неки Растићи.б "Управо тада, током XIV 
века развили су се насеље и трг Свети Ди

митрије, уз ИСТОИl\llени манастир, па ·су и 

мачвански ба'Нови почели у Митровици да 

резидирај у.· 

Гервазију Стила је 1312. године il1ИСМОМ 
било наређено да 'се лично или преко пу

номоћника појави пред судом у Дубровни

,ку У ,вези с нек-ом облигацијом (из 1308. го
дине); судски позив био му је уручен пред 

двојицом дубровачких трговаца, ,који су ту 

такође бораЋили.7 ПослеДЈње године те де

ценије тражен је неки Менчетић, који је 

отишао 'На двор угарског ·краља. Тада се 
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завичајној општини јавио из Сремске Ми

тровице и један члан патр.ицијске породи

це Кашице.8 За четири члана племиhке по

родице Петрања, чији ICY тестаменти реги

стровани до 1348. године, поуздано ·се зна 
да су трговали по Угарској . Њихови срод

ници боравил-и су у Панонији и ка,сније.9 

Четрдесет.их година роба 'К<>ја се из'Возила 
у Угарску царинила ·се општом стопом од 

20/0 Э'd val'O'rem.10 Деценију ра·није нај зна
чајнији део увоза сас'Гојао се од вунених 

тканина . l1 

Константин Ј иречек налази да је ду

бровачка насеобина у Срем·окој Митровици 

била у 'пуном процвату у периоду од 1356-
1396. Познато је да је Дубровник 1358. го

дине признао врховну власт угарских кра

љева и та околност је само у-напредила де

латност Дубровчана у Подунављу. Те је 

године у Митровици боравио један Менче

тић . 12 Али не треба заборави'l'И да је теста

менат састављен 1340. године предвиђао 

укоп тестатора у Богородичиној цркви У 

месту и завештање две марке сребра цркви 

Св. Николе у месту.lЗ Помен -сребра 'Није 
био нимало случајан. 

Године 1360-61. наводи се 'више при
падника властеОСКQГ слоја у Митровици 

(Грубеша-Рањина, Гучетиhи, Лучиh, Гун

дулиh, Соркочевиh).14 Већ -се јављају 'спо

рови међу насељеницима, па је дубровачка 

влада била прис·иљена да именује конзула, 
тј. председника судијског ,колегија. 15 У 
Угарск'ој су боравили и племиМ1: \Којима ,су 

због дугова слати ,судски ,позиви. 16 Било их 

је опљачкано у Угарској (1361), и то и од 
неких пљачкаша из Херцеговине (Стјепко 

Чихурић); такви случајеви се изр.ичито ве

зују и за Срем (1364).17 Маја 1360. један 

Рањина и један Градиh ;именовани ,су за 

конзуле с обавезом да приберу сву робу и 
ст.вари Паскоја Шизе, које су о.стале у Ми

тровици, где је ПаскОје YMpo.18 Г-одине 1361. 
Дубровчанима у насељу Св. Димитрија би

ло ј е забрањено да ступају у грађанство те 
вароши. 19 

Своје извештај е влади Никша Гучетиh 

је, као поклисар на угарском двору (1375), 
требало да шаље из Митровице; у исто 

место .су му слате и ,ствари.2О Нобил Мар

тол п. Катена налазио се 1376. године у 

МИТРОВИЦИ,21 а три године кзс-није дозво

љено му је да иде српском краљу, мада је 

у исто време слао робу 'Из У гарске и за 
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њу био -обавезан да плати царину у Ду

бровнику." У Митровици је 1376. био и је
дан Буниh.23 Конзул је те године био у ме

сту пасква Мат. Менчетиh, који је три го

,цине касније, по .налогу своје владе, пут 0-

Dao на угарски двор.24 Тај конзул био је 

ограничен само на размирице 'које би из
биле у вези са уговорима зз'Кљученим у 

Митровици 'и околини, а спорове проистек

ле из погодби уговорених у Дубровнику 

решавали би судски органи у завичајном 

граду." Андрија Бен. Гундулиh био је стал
ни али незванични представник Дубровни

ка на угарском двору (1373-79); ОН је, та
кође, имао везе са прек-одунавским краје

вима, јер је неко време (1368) са братом 

Петром живео у Видину.2(1 

'у то време, уз Дубровчане или њихо

ВОМ помоhи, остваривали ,су зараду и тргов

ци из средоземних области. Барселоњанин 

Берлинг.верводио је у Угарској (1341) трго
вачко друштво ,са Ћурђем Сав. Пуциhем; 

пословни капитал је углавном обезбедио 

Каталонац, а Дубровчанин је ·обављао по

слове; увожене су тканине а изважени 

сребра и восак.21 АНiк·оњани су из Дубров

ника ИЗВОЗИJIlИ робу lНe само у Босну и Ср

бију, него и у Срем; и Они и Дубравчани 

који су за те земље преузимали робу од 

њих, плаhали су царину од 2,750/0; ако би 
продаја била извршен а Србима на дубро

вач:ком подручју, царина је износила 

3,750/0.28 Понекад су и Дубровчани из Аи
коне, заобилазећи мат.ични град, ·преко За

дра слали еспм у Угарску; таквим се "На

чином 1381. године послужио 1и Михо Бу
ниh, али је накнадно морао да .намири ца

рину.29 

Дубровчаюr су у Митровици давали ло

трошне кредите својим купцима. Неки од 

љих нису били плаh.ени, те 'њихова реги

страциј а у Дубровнику омогућава да се 

види количина робе кој а се на тај начин 
продавала. Роба давана на почек била је 

знатне вредности. Не}(и трговци су због 
добре везе преко Сења непосредно довози

ли робу из Венеције. Аха би се то утвр

дило, као године 1374. у случају Петра 
Иванишевиhа rи Мартола П. Катене, наста

јале би афере, јер би такав начин посло

вања угрожавао царинске приходе Дубров

ника. И у том случају, као и обично, реч 

је била о распарчавању тканина.ЗО 



Априла 1381. године дубровачки тргов
ци који су пословали по YrapCKQj, били су 
позвани да се врате у родни град.З ! Пут је 
и тада водио преко Сремске Митровице, а 

до ње је роба спровођена и ДОЛИН(ћ"VI Не
ретве." r'одине 1389. двојица Буниhа и је
дан Г~ндулиh основали су трговачко дру

штво за пословање у Угарској; унајмили 
су једног властелина, lVIенчетиhа, .с годи

шњом платом од сто дуката, 'Који је био 
дужан да робу у "Угарској преузима и про

даје.ЗЗ Овом су се ДРУШТВУ прикључ'ИJLИ 

Павле Гундулић и Марин ЦријеВИћ, а њи

ХОВ "фактор" 1391. био је Миха РаСТИћ, 
односно 1395. године Петар Градиh.34 Било 
је случајева (1391) да су дубровачка дру
штва, која ICY пословала са Босном, слала 
робу у Угарску преко треhих пословних 

партнера.З5 

Ја.нуара 1389. године за конзула у Ми
тровици био је изабран Хрвоје де Моро; 

судије у судијској колегији били су, тако
ђе, пучани - Мишљен !и Никша Ненадо
Биh.36 Хрвоје је ту функцију обављао до 

средине 1396, кад је за к:онзула именован 
Тонко Лијевка. Отад су се код њега нала
зиле даровнице са ПQ;властицама и повеље 

за дуброва чке трг,овце у Митровици . Кон
зул је добио налог да листине прекопира 

и да преписе упути у Дубровник, док би 
оригинале, у случају потребе, показивао 

заинтересованим дубровачким трговцима.37 

Посао конзула у Срему ближе је био од
ређен одлуком Великог већа 17. децембра 
1387. Као "и у Србији и Босни, ако би се 
веровник и дужник налазили у месту 

с конзулом, тј. У Митровици, кредитор је 

могао да тражи да се преко конзула удо

вољи његово.м праву, с тим што би !Кон

зул претходно морао да .нађе за судије

-приседнике двојицу из реда дубровачке 

властеле или пучана који би ·становали у 

истом трговишту. Конзул И судије били су 

дужни да саслушају парничаре и да доне

су пресуду." 

Сремска Мятровица ·стекла је своје ме

сто 'и у дуброва чкој трговини племенитим 

металима. Краљ Жигмунд је 29. новембра 
1387. године дозволио Дубровчанима, који 
су пословали у Орему, да могу ТРГQ'Вати 

сребром ,које се Довозило, наводно, из Бо

сне и Србије да би се, затим извезло у 

Дубровник.З9 Мало је чудно да би се срби

јанско и босанско сребро тада превозило у 
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Угарску 'а 'потом одатле у Дубровник. Пре 
ће бити да је реч о изговору, а да се уз 

мању количину племенитог метала из по

менутих области извозило угарсжо сребро, 
тим пре што су Дубровчани боравили и у 
местима у којима се у Угарској вадила и 

претапала руда. Угарска је у то доба не

сумњиво била извозник метала у правцу 

Јадранског мора, на пример - бакра.4О И 
пре ЖИГМYlндове изричите дозволе тргова

ло се у Митровици сребром, мада је про

мет том ·скупом робом У Угарској у вели
кој мери био ограничен. Још 1364. године 
бели племенити метал секвестрован је код 
једног дубровачког трговца у Митровици.4' 
Петар Иванишевиh је преко Митровице iИз

возио бакар у Венецију'2 Код једног Ду
бровчанина у граду Св. Димитрија налази

ла се на чувању и нека већа количина гле

те (оловног оксида) .4З Године 1397. двојица 
Дубровча.на су основала трговачко друштво 

за извоз бакра по будимској великој мери, 

извозеh.и га и на Загреб и у Сењ.44 

3аштитна писма угарског 'Краља била r:y 
од великог значаја за однос угарских феу
далаца и функционера према Дубровчани

ма, као страним трговцима. То се посебно 
односило на оне ду.бровачке трговце који 

су водили послове дубље у Угарској, на 

пример, у самом Будиму. Ту су у XIV B~KY 
трговали неки Гундулићи 'и Прокулиhи а 
у XV столеhу неки Волчевићи. Павле Вол
чевиh. умро је у Будиму, те је љегов брат 

Андрија (јуна 1425) упутио пуномоhника да 
сакупи заостали новац и робу. По У гар

ској је пословао и Андријин син Иван, ко
ристеhи се свакако 'nОСЛQВНИМ позицијама 

које су тамо стекли његови старији рођа
ци.46 У једној привилегији пожунским тр

говцима (1402) уз њих се, као пословни чи
ниоци, појављују други угарски и страни 

трговци али и барони, прелати и ·племићи, 

а као правци деловања означени су Ау

стрија, Моравска, Чешка, Немачка, Ердељ, 

Ш·опроњ, Трнава али и Сењ. Од странаца 

чије је лословање па чак и кретаље огра

ничавано пре ·свега наплатом триде:::етни

це, нико се не помиње по својој завичај но
СТМ,46 али треба ДОПУСТИТИ да су се међу 

онима кој.и .су користили правац преко Се
ња налазили и Дубровчани. Због тога није 

случајно краљ Матија Корвин (1465) пре

поручивао својим феудалцима и кастела

нима да не узнемира'Вају дубровачке тргов-
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це у пролазу, да им не бране транзит, не 

одузимају еспап и да их не изводе на суд.41 

Кад су већ увелико трговали у Будиму, 

Дубровчани су концем XIV века >Стизали и 
до мањих места јужне Угарске - у Бач, 

Ковин, Темишвар и Велики Варад'Ин.48 

п. ПОСJlоваље Дубров'!а1ia у Кови"у, 
"а ба"атс%ој ду"авс%ој 2ра"и"Ци 

у Ковин, у Банату, 'на самој дунавској 

граници према Србији, дубровачки трговци 
су такође дошли релативно рано. Они су 

ту доспели највероватније из Браничева, 

где их извори бележе почев од 1330. го
дине.! Ковин се спомиње у дубровачкој ди

пломатској преписци, тачније у УПУ'Dству 
поклисару кој и је ишао краљу Лајошу 1 
Анжујгском, у вези ,са штетама нанесеним 

дубровачким поданицима од стране маги

стра Стефана из К'овина .2 Почетком ше
здесетих година XIV столећа поткастелан 
Стефан у Ковину одузео је неким дубро
вачким трговцима 160 центенара олова л 
два коња (у вредности од 280 и 50 флори
на).3 Реч је, изгледа, о истом представнику 

власти, који је могао да хвата дубровачке 

пословне људе и преко Дунава, у су-седној 
Србији, с обзиром на то да по нашим <:а

дашњим сазнањима Ковин још "Није био 
развијен толико да би се :преко љега во

дила опољна трговина .4 Ипак, стално на

сељених трговаца већ је било у Ковину 
1377. године.б Централна власт је помагала 

трговински развој насеља. Угарск.и краљ 
Жигмунд је, примерице, 1392. године осло

бодио КОВИlще од !ТIлаћања царина и три

десетнице, али је за узврат тражио од њих 
да чувају прелат !На Дунаву.6 

Иако вероватно дубровачких трговаца у 
к.озину никад није било толико !Као у ИЗ

разито транзитној насеобини у Сремској 

МИТРОВИЦИ, кад је ова ·страдала 'Од упада 
Турака (1396) и кад су ти продори Осман

лија постали ретки после турског пораза 
код Анкаре (1402), већ концем прве деце- . 

није XV столеhа почео се у Ковину купити 
веh.и ·број стално насељених Дубровчана. 

Њих,ова имена откривају 'одлуке Малог 
вев.а о именовању судских колегија за ре

шавање р-з'спри у самом Ковину. Из јуна 

и јула 1409. за конзуле су бирани плеl\шћи: 
познати Савко (Сав.ин) Мих. Бобаљевић, 
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Томо ЛукаревиIi и Вук Бобаљевиh, а за 
судије Павко Томов, Ђура!) Кружиh, Ши

мун Николић, Пјерхо Томковиh, Марин 

Лебров и Влахуша Братков. Судске коле
гиј е образоване су на захтев Бенка Тома
шевог, Стојка Милетиhа он његовог компа

њона покојног Рада а као кривци су озна

чени Милош Ненадов, Никола Џивојевиh и 

Стјепко Џивојевић из Београда.7 Дакле, те 
1409. године у Ковину је сва'Кюю живело 
петнаестак дубровачких трговаца, :међу 

којима је било 'и представника властеле, 

посебно из [Iородице Бобаљевиhа; било је 

и трговачких друштава -како у самом ме

СТУ, тако :и мешовитих, у којима ·су уче

ствовали и неки Дубровчани насељени у 

Београду. 

Марта и маја 1410. ГОlJIИне тако!)е су 
именоване две -судске комисије за спорове 

у Ковину. Функцију председника (конзу
ла) имали СУ Ву-к Бобаљевиh и Влахо Бо

баљев'Ић. а судије-приседници били су Са
вин Бобаљевив., Томаш 'Из Сплита (такође 

са племив.ким предикатом), Шимун Нико

лиh и Ђурађ Катиh; 'као тужиоци 'Иступа
ли су Ђун-ко Ћиновић И Цвјетко Том-ко
вић, дах су као кривци означени Павао, 

ванбрачнм син Рафа Гучетиhа, и његов 

ортак Мароје, односно Мароје -са Шипана 
с Николом из Шумета. Поред властеле ·и 

СИРОМЮllНих пучана са отока и дубровач

ких села, уз Дубровчане се јављају и пред
ставници сплитског патрицијата.8 

Августа 1412. године такође је образо

вана слична судијска троЈка (Милош Не

надов, Матко Ненадов, Јакша Арнутовић) 
да расправи спор између Бартола Марино

ва и Дејана Ратковића, ·као оштећених, и 
Лукше Озерковића.1I Неки од поменутiИХ 
можда су ,становали !и у суседном Смеде

реву, јер су истога дана Ј акта Арнутовић, 
Бартол Маринов и Дејан Ратковић -наве

дени "Као конзул и туЖ'иоци 'и У Смедере
ву.l0 Треба претпоставити да је између 

Ковина и Смедерева постојао стално ин
тензиван контакт. 

Према томе, у .кратком -временском ра
спону од 1409-1412. године срећу ·се чети

ри представника влас.-геле (од ·којих три Бо

баљевиhа), двојица патрициј сюих бастарда 
(који ће се и касније чешће јављати у су
седном Смедереву") и 22 до 23 пучана. 

Године 1430. неки занатлија у Ковину 
водио је трговачко друштво с једним кло-



бучарем у НОВОМ Брду.12 Дакле, веза Ко

вина и с јужним градовима Србије. 

Коју годину -каоније у Ковину је :као 
месни кнез живео Матк:о ТаЛОВЋЦ, такође 
родом Дубровчанин. Као човеку утицајном 
и на угарском двору, дубровачк.а влада се 

њему јадала на прак-су заведену у Босни 
да се сребро "бола", тј. да се удара жиг и 
'.I1име онемогућава изношење скупог метала 

из земље без плаћања царине.13 Кад је Ко
вин привремено доспео у српске руке 1457. 
године,14 веза Дубровчана из Србије с тим 
градом је самим тим oQлакшана. 

НТ. ТР20вим ДуБРОВ"tам у Срему 
u оста.аој YzapC1<oj од 1400-1526. 20диnе 

Уз Митровицу и Ковин, Илок У западном 

Срему, опет на Дунаву, био је трећи јужно
угараки град у који су долазили Дубровча
ни, и т,о не -само директно, из Дубровника, 

него и из Србије, преко Мачве или Бео
града. Господари Ил,ока су одиграљи зна

чајну улогу у бунтовнам покрету против 

краљица Јелисавете и Марије 1387. ГОДИ
не.1 Преко Ил'ока дубровачки дипломатски 

курири ИШЛ"И су У Будим још у XIV веку, 
нарочито кад је страдала Митровица 

(1396).2 Можда су при повратку из угар
ске престонице користили низводну вожњу 

Дунавом. Средином XV века Дубровчани 

су се чешће обраћали познатом магнату 

Николи Илочком за интервенцију МJIlИ 'су 

Га просто 'о својим стварима обавештавали.3 

Насеобина стално настањених Дубров

чана у Илоку може 'се констатовати од по

следње године XIV века. Једанаестог марта 

1399. године, наиме, именована је судска 
комисија, у којој је Џоре Пал'Мотић, као 

конзул, имао да IIdJn РIпtiЪu'S Yl'lochH, дакле, 
можда и ван самог града, по мањим су

седним местима, интервенише по жалби 
Бенка Гундулића, који је тражио да ,се 

сеК'веструју добра Андруш.ка ФраноВ'ог, 

умрлог у 'Угарској; као судије уредовали 

су још М'Илак Белојевиh и Цвјетко Нена

дов.4 Неки из породице Ненадов најпре су 
забележени у Сремској Митровици, а дво

јица, затим у Ковину (1412); можда је реч 
о блиским рођацима који 'су 'се пресеља
вали у та места због пословне привлачно

сти тих градова. Вероватно се мислило на 

Илоккад је (28. новембра 1398) изгласано 

ДУВРОВЧАНИ У УГ АРСКОЈ 

овлашћење кнезу И Малом веЋУ да на рок 

од пет година 'Могу бити бирани конзули у 

Србији, Босни, Срему IИ у БугаРС1<ој.' 

у Илоку је 1412. године извршена 'ОТИ

мачина Николи Гучетићу док се налазио у 
тромесечној дипломатској мисији у 'Угар

ској, тј. украдена су му два коња са седли

ма и неки новац (24 дуката у свему).' Суд
ока интервенција изазвана је тада на мол

бу Ја-кова Водопије, који је тражио да 'се у 

вези с неком штетом коју је претрпео испи

тају сведоци и у Илоку И У Руднику. "у 

Илоку су комисију за испитиВ'ање сачи
њавали Пјерко Округли, Михо Округли и 

Никола Милошевиh.7 Исто'Времена акција 

у 'Оба места сведочила би о .пословној вези 
између Дубровчана та два града. Никола 

Ни. Гучетић жалио се против свог бившег 

момка Радмила. Исте године Гучетић је 
затражио судоко уредовање и у Илоку; за 

чланове судског већа именовани 'су .нобил 
Иван Лучиh, НИlколица Милошевиh (или 

Фурђевић) и његов ортак Миклош.8 

Неколико мање угледних пословних љу
ди из редова Дубровчана забележено је у 

ИлО'ку И 1412. године. Тога јула Радмило 

Вуњин послао је Бра}ка Медојевиhа из 
Илока у Будим да му обави неки посао ; 

ебеhао му је девет перпера као награду а 

дао му је само три; због тога је уложена 

жалба у Дубровнику и том приликом су 

као сведоци наведени: .неки Радивац, Обрад 
Голубиli, Драгиша Руljевчиli, Ратко Вла

IlIиh и неКЈИ Обрад.9 Они су морали живети 

у Илеку кад 'су им погодба а и 'Начин њеног 

извршења били познати. 

Неки спорови нюји су се фебруара 1427. 
године решаваЛIJ1 у Илоку указују на то 

да ,су Дубровчани у том месту одржавали 

послов'Ни контакт и са својим земљацима у 

Сребр:ници. Руско и Никола Припковиhи 

дигли 'су У Дубровнику тужбу против Ђур

ђа Припковиhа iИ Мароја Радановића у 

Илоку, док је њихов друг Никша Ружичић 
с њима то исто учинио против Радоње Ра

досаљиliа у Сребрници. "у Илоку су ,судиј

ску тројку ,сачињавали Паскоје де Марота , 

Мароје Николић и Ћухо БрајlКОВић. По
следња двојица и Мих,о Муриић требало је 

да у Илоку 'пресуде по представци Никше 

РУЖИЧlиhа против Паскоја де Марота.1О По
ла године :касније Ћухо Маркочевиh, Па

.ској е Маротић и Ћухо БрајкоВ'ић требало 

је да иследе 'и донесу пресуду по тужби 
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БОГУМИЛ ХРАБАК 

Миха 'Вурђаве против Влахоте ДабижИ'Во
виfiа. l1 

Властелин Марин М. Лукаревић за·вр

шио је пословање у Илоку 1434. године. У 
месту је имао купе, поседе, тканине и ду

жнике у самом насељу, као и 'Изван њега; 

вративши се у родни град, именовао је свог 

слугу Ивана Зоића (вероватно Сремца) да 
му прода покретна .и непокретна добра и 

утера Дугове.12 

Људи ИЛОЧIЮГ бана Олварта долазили 

су у Босну и ту пресретали Дубровчане 

при пропутовању. Конкретно, ВУХиЋ При
бишевиfi, Ву~ић Угриновић, Гучић IИ дру
ги отели -су Богиши Богмиловиfiу, док се 

налазио у Бијељини, робе, тканина, новца, 

два коња, оружја, сребрну чашу и одела 

у укупној вредности од 435 дуката . 13 Он 'се 
с тим еспапом свакако налазио на путу у 

Срем и "Угарску. Треба запазити да је по
ред т.канина, као карактеристичне увозне 

робе, ту било и ,сребрнине и других пред

мета. Извоз 'Израђев'Ина од сребра и злата 

из Дубровника у Илок :потврђивало би 
можда писмо упућено управним и дру

штвеним Ч'иниоцима у Илок (maclaus de 
I10ch et baJГonli Q106Ch\) 'Од 'стране дубровач
ког златара Коле. l 4. Постоје и неки други 

документи о извозу дубровачког накита у 

Угарску.15 

Уз ову констатацију треба наглаDИТИ да 

је 20-их и 30-их година XV века извоже
но угарска сребро од стране Дубровчана. 

Дубровчани су, на пример , 1428. године 

протестовали шт'о су им на босанској те
риторији, приликом пролаза, "болали" сре
бро које није потицало са подручја босан

ске државе, него из Угарске, Зворника и 

Сребренице.16 Они су 'се ,налазили ЈИ у по
знатом руднику ,сребра и злата у Нађбањи 

(Rivu1us DomLinovurm), !КОЈ!И је краљ )l(иг
мунд (1411) поклонио деспоту СтеФану Ла
заревиfiу. Бобаљевиhи из Кови.на, нарочи

то Влахо, брат Ву,ка и СаВ'ка Мих. Боба

љевиhа и Вукше Мишетића, деспотовог ца

риника,17 радили су у Нађбањи. Влахо је 

1429. године саставио а августа 1430. по

'гврдио опоруку, из које се види да је по

седовао кућу, виноград ЈИ земљу. Ту је 

умро и СИН му ТОМКО, који је сахрањен у 

локалној цркви Ов. Стефана. Аутентич

ност тестамента утврђена је IИспитивањем 

сведока у Београду, одакле је тестамент 

донесен у Дубровник јуна 1432. 3анимљи-
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во је да 'се као сведок при састављању за
вештања, поред двојице Дубровчана, јавио 

један Фирентинац,18 кога је, као и Дубров
чане, привукла маса племенитог метала. 

Већ првих година XV века Дубровчани 
су пОново стално боравили у Сремској Ми

'Гровици, па је ту Марин Бутков 1408. го
дине чак саставио и свој тестаменат. Њега 

Је писао 'Вурек Катиh а у завичајни град 

t'Э је пренео Шумеfiанин Богоје Маројевић, 

настањен у Смедереву. Марин је из Ми

тровице стално пословао са Србијом, јер 

му је чак и деспот остао дужан 45 либара 
сребра. Покојник је располагао сребрнином 

и неком великом ниском која је била за

ложена. 1О У завештању су поменути и неки 

Дубровчани из Ковина, као брат Савка Бо

баљевиhа, Шимун Николиfi, Никша Џиво

јевиh. и његов брат !из Београда или Сме

дерева. Град је очигледно постао привла

чан за људе са стране па и за Дубровчане 

ИЗ других насеобина. Њихове 'Спорове су 

поново решавали конзул и судије у ме

сту.20 Нешто касније, к'омпанија коју су са
чињавали браћа Соркочевићи, пословала 

је и у Митровици, од марта 1434. до краја 
1441. године. Давала је робу на вересију, 

те ,се на крају .пословања јавио ·велики 

број дужника из Угарс.ке, неки Стефан из 

l\fитровице за неко сребро, угарск.и краљ за 
142 дуката, деспот за осам литара сребра, 

Брајан Радиновиh Iиз Београда, ча.к неки 
из Трговишта (rкpaj Новог Пазара) , неки из 

Сребренице. Величко из Крупња, Прибисав 

из Мораве, Прибисав - бродар са Дрине, 
па и три Турчина, ,свакако из Србије.21 

ЈЬуди из Дмитровице одлазили су и у 

рудник Сасе (1446) крај Сребренице, камо 

је побегао 'и момак Џивка Браишиhа, Бо
жидар Милошевић са 180 дуката и другим 
покраденим стварима. Један од сведока, 

Радак Ив'ковиh, фамул Џивана Срђевиh.а, 
знао је за то, јер се месеца августа враћао 

са сајма ,de Dmttrov~. Његове наводе је по
тврдио и ТОМК:О Утјешиновиfi, момак Ма
тулина Скверлистиfiа.22 

После смрти деспота Стефана Лазаре

вића (1427) Београд је ушао у склоп угар

ске државе. Примајуnи тај град, краљ 

Жигмунд се из Београда (9. новембра 1427) 
јавио дубровачкој властели, изрекавши 

жељу да у Београду не само ради на утвр
ђивању међа краљев.ине него и да помогне 

окупљање трговаца и занатлија; у том на-



стојању он је молио дубровачку владу да 

саветује својим трговцима да одлазе у Бео

град.23 "Укључење Београда у састав 'Угар

ске помогло је тешње 'I1ривреДно повезива

ње града под Авалом с Мађарском 'и уоп

ште интензивирање веза Дубровчана из 

Деспотовине е ЊИХОБИМ ,сународницима у 

'крајевима преко Дунава. 

Почев од 20-их година XV века Ду

бровчани су били све присутнији и на 

тржишту угарске .престонице, у Будиму. 

'Управо после укључења Београда у 'Угар

ску дошло је и до iПовев.аног довоза срби

јанског сребра у градове северне Угарске . 

То ј е, уосталом, било доба најинтенЗИБНИ

јег рада у средњовековном рударству Срби

је . Додељујући повл«стице Пожуну (Бра
тислави) да кује сребрни новац и да осну

је монетарну комору, краљ Ж'Игмунд је до
зволио увоз сребра ·из Рашке у ПОЖУН,'t4 

свакако 'Имајуhи у виду велику србијан

ску произвоДњу тога метала. Не треба :мно

го маште па да се закључи да је такво до

ношење сребра из Србије у северну Угар

ску било у пословној "надлежнос~и" дубро
вачких трговаца. 

Дубровqани су сребро из Србије изво
зили и У Ве'Нецију и то опет из Смедерева 

llреко јужне Угарске, Славоније и Хрват
ске. Године 1455. код села Пер не, између 

Крупе и Стеничњака, један транспорт био 
је нападнут од трговаца, људи цељског 
грофа. Сребро је било одузето, "и то 155 
фунти ad pondus de Smederevo и неко дру
го сребро э.d p.ondus de Rudista. Пошиљка 
је свакако у потпуности потицала из окана 
Рудишта, рудника под Авалом, само је део 
сребра сnpемљен за експедицију у Смеде
реву а остало је паковано у Руд.иштима.2Б 

Смедеревски Дубровчани уо.пште су би
,;ти добро повезани са 'Угар,:ком. Дамјан Јун. 

Ћорђиh, који је у .смедереву живео .пуних 
13 година, умро је у 'Угарској. Његов 'син 
Јуније, иначе у служби угарског краља, 
такође је боравио у Смедереву.26 

У Будим су Ду,бровчани доносили не са
мо тканине и ,сребро 'с накитом, него он оку

ПИ 'и много тражени бибер. Павле Волчевиfi 

продао ј е (вероватно 1424. године) тога за
чина за 1.500 дуката, па је новац добијен 
од продаје уложио у IКУПОВИНУ 170 комада 
пољаких тканина ('panIJl1 polam) а преоста
лих 700 флорина дао је на кредит тројици 
домаћИХ трговаца. Кад је умро у Будиму, 
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његова је добра узаптила краљица. Од ње 

СУ је преко будимског суда тражили покој

никови сродници.27 Према томе, тканине у 

поседу дубровачких .пОСЛОВНИХ људи у се

верној "Угарској нису припадале само ита

лијанској и евентуално дубровачкој про

дукцији. 

"Уноона трговина сољу у 'Угарској тако

ђе је привлачила промyhурне Дубровчане. 

у том погледу у IПрво 'Време 'били су пове
зани са ,својим ,сународнИ'Ком Матком Та

ловцем, к:оји је 30-'их година био "комес" 
солне fКoMope.28 Нека дубровачка властела, 
по ·споразуму закљученом 1433. године, и

мала су потраживања од Матка Растиhа 

кој'и је живео у Београду, и то у вези са 

сољу; овај, пак, морао је због тог артикла 
бити на Iвези .са угарском ,комором ·соли.29 

Око 1460. године угарски официјал за со 

у Београду, по краљевском мандату, био је 

Дубровчанин Франко Васиљевић . Франка 

је био дужан да због соли изврши неке на

плате; он то није УЧИНИО, него је према не

ком договору требало ,да то питаље распра

ви ,са Iкраљем Матијом Корвином. Да би 

био У ,стању да преузме продају еоли и да 
одговори великом улагању новца, Франко 

се УДРУЋСИо 'са двојицом трговаца из Срби

је, од којих је један био домаћи трговац 

из Пришт.ине. ВасиљеВИћеви финансијски 

послови такође су били Мlногострани: с једне 
стране, угарски краљ му је дуговао 5.000 
а ·он сам једном Мађару 700 дуката." Бео
град и друге тврђаве на Дуна!Ву и Сави 

снабдеване су (1466-67) Дунавом, што ће 
реви из Угарске и суседних крајева; ипак, 

нису довожени риба и месо, јер ни сама 

Мађарска тога није имала у довољним КО

личинама.З 1 

Средином 60-их година XV века у ДУ
бровнику су радо оснивана трговачка дру

штва за пословање у "Угарској. Ру,ско Ту

дровив је започео да .послује заједно с Ни

ком Прибисалиnем, званим Форнар, марта 

1463. године са главницом 'Од 638 дуката и 
свега с роком од шест месеци. Августа 

1466, са још једним трев.им, они су обнови

ли рад са 900 дуката на две године. Авгу

ста 1464. њих двојица, Форнаров син и је
дан подстригивач, унели су у !Нову компа

нију 338 дуката у тканинама које је у 

"Угарској требало продати .З2 Нико Приби

салиh 'који је дуже обилазио угарска ТРЖИ

шта, маја 1473. био је lВeћ у родном граду, 
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те је на ,сличан начин закључмо пословну 

заједницу 'с једним Дубровчанином без по
словног ,капитала, с тим да у YrapCKoj про
да еспапа у вредности 'Од 80 дуката.3З Нико 

је са братом (1472) био пуномоliник у Ду
бровнику Марка М. Буниhа који је живео 

на угарс~им странама.34 

У Будиму су Дубровчани састављали 

НQвчана дохумента. На пример, априла 

1477. дубровачки nатриције Витко Кл. Гу

четиli добио је од госпара Марина Ђорђиliа 

532 дуката што није наплатио, јер је не

реализована ставка изазвала спор између 

l\1'арина и брата -му Николе,36 с којим је 

свакако 'водио компанију. Исти Гучетив у 

првој ПОловини 80-их година примио је НО

"ац и робу по рачуну Николе Матковиhа. 
Вито је био пуномоћник Мата Т. Буниhа, а 

Мато је Николи, док је ,био у животу, по

зајмио 20 дуката. У свратишту, у којем је 
Никола умро, Вита је од Николе на самр

ти примио 30 дуката и од Tora је Мату вра
тио дугованих 20; Мато је, међутим, тра

жио и преосталих 10, које је ,покојник на
менио својим сестрама у старом ,крају . 36 

На заоставштину Николе МаТКОВИћа lНаба
цио је секвестар патриције Замања ј-ош 

1486, 'кад се чуло да је Никола у Угарској 

умро, враhајући се у топ.mи завичај с Ви

том Гучеrnћем . Дизање секвестра захтева
ла .су двојица Округлиhа,37 чији су .старији 

рођаци такође некад трговали у јужној 

'Угарској. Дакле, било је дубровачких трго
вачких породица !Које су дуже и са више 

генерација својих чланова биле повезане 

за послове у Угарској. Од наследника по

менутог Марина Ђорђиliа (1486. године већ 
покојног) пуномоliници Ђурђа Кружиhа 

тражили су наплату једне Маринове мени

це на 600 дуката, издате у Будиму 10. јуна 
1475. ГОДiИне.38 

Средином 80-их година XV ·столећа има 
више смртних случај ева у редовима Ду

бровчана. У -ствари, нестајала је из живота 
генерација која је годинама вредно водила 
послове у угарским крајевима. Међу стра

ним трговцима било их је 'који су били и 

убијани у Угарској. Радивој Млековић, ко
ји је дуго IПре тога живео у Сребреници, и 
Божо Марк. Тинти.ниh, били су 1488. го

дине убијени у северној Угарској . Међу 

заосталом робом налазиле су се и две ли

бре сирове свиле, што је, према УПУТСТВУ 

дубровачких поклисара, требало да уновчи 
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мајстор Стјепан, Дубровчанин, краљев бер

берин.З9 Као што се види, било је и занат

лија Дубровчана у Угарокој, и то .на углед
ним положај има. Што се тиче дубровачких 

трговаца у Будиму, они нису пословали 

само у граду, него и у другим, мањим ме

стима тога дела "у гарС'ке. 

Последње деценије XV века има, такође, 
неколико примера да су Дубровчани уми

рали у Будиму И "Угарској. Заоставштину 

Марина Габриелова (1491) требало је скуп
љати у Будиму И другде, а новац који би 

се убрао имао се уложити у говеђе коже 
-које би .се мзвезле преко Сења или Рије

ке.4О Говеђе коже ће од средине XVI СТО
леhа постати карактеристичан извозни ар

тикал Мађарске под турском влашliу. У 
Угарској је 1498. године умро Андрија Бра
тиliевић." Крајем 1493. у Будиму је умро 
дубровачки посланик на угарском двору . 

у рукама његових ортака 'Остало је сребр

нине. За његов погреб потрошен је 21 ду
кат.42 Из другог документа види се да је 
неким трговцима, као Франку Ник. Ћор

ђићу, било посебно дозвољено да иде у 

пра-гњ'и посланиковој , носеви на .продају 

сребрнине и СКJ1IПОГ одела.43 Једна удова је, 
пак, тражила да јој се из залога врати неки 

драги Iкамен (рубин), да би га њен брат 
понео у Угарску и продао.44 Угарска је, 

дакле, важила као земља у којој су про

лазили и скупљи артикли, односно пред

мети. 

Између 1490. и 1493. године у Будиму 

су .као -ортаци пословали Ђурађ Ратковиfi 

и Петар Добретковиh, с тим што је Петар 
био страна ,која је имала да при оконча

њу ПQсловања намири неке дугове.45 После 

рада сличних компанија обично би остаја

ли дужници; да би прикупио 'новац од њих, 
из Дубровника би се Iслао посебан агент

-пуномовник кој'И би утеривао обавезе и 
преко суда.46 Антун Мар. ЏиваТОВИћ и Лу

ка Алегретовив пословали су не само у 

Угарској, него су прелазили и у суседне 
немачке земље.47 

Дубровачка влада настојала ј е да њени 

поданици уживају посебне повластице при 

плаhању царина у Угарској. Позивајуh.и се 
на свој положај дела краљевине (вазали

'Гет) , она је у упуттству поклисару Николи 

Дом. Ђорђиhу 13. априла 1493." а потом 

крајем лета 1502.49 тражила да издејствује 
да ,се дубровачки грађани третирају као 



Будимци И да ·се сматрају ~Kao изузетно 

препоручени. Добри -краљ Владислав II 
прихватио је разлоге мале републике, па 

је дубровачке трговце изједначио код ,на

плате дажбина са будимсК'им трговцима.:iО 

То је Дубровчанима добро дошло да могу 

да издрже' 'конкуренцију домаћег послов
ног света. 

у првој деценији XVI столећа умрли 
су у Будиму: златар Јаков, ванбрачни син 
Николе Паск. Левајмhа (1505),51 Августин 
Мар. НаљеШКОВИЋ (1505),"2 Никола Март. 
Цријевиii (1506)" и Јаков Ник. Жупан 

(1509)." Цријевиiiеву заоста<Вштину при
хватио је Јаков Ник. Цријевиn, ,насељен у 

Будиму. У радњи златара ЈаIюва 'нађено је 

прстења, крстов а, перли, злата, драгог ка

мења, разне сребрнине и другог наК11та. Ј а

ков Н. Цријевиh био је овлашhен да са

купи ствари из радње, тканине, одела, ло

куnство, новац и дугове умрлог златара; 

имао је права да изађе и пред краља Вла
ди слава, ако би запела акција ,сакупљања 

добара.М 

Пословање Јакова Н. Цријевића у Бу

диму било је од .веВш' значаја. Са својиfl.'1 
рођаком Габриелом Стјепановим водио је 

трговачко ДРУШ'l\во. Почетком октобра 1508. 
године, обе стране уложиле 'су у заједнич

ка пословања по 6,987 дуката.56 Са Јаковом 
имао је компанију .и Андрија Лук. СОРКО

чевиn, кога је Јаков ј ула 1508. известио о 
"Iетири путовања која је обавио, два у Ве

нецију и два у Турску; на путовању је 

претрпео 'и штете због тога што му је Ан

ђела Франкопан -отео робе и готовог нов

ца, што је касније повраhено уз велике 

трошкове. У Будиму је био још неки ду

бро-ваЧlКИ патриције ТОМО, код кога се на

лазио инвентар робе која «се налазила у 

компанијином дуЋану, као и оне -коју је 

Ј аков собом носио на nутовања.И 

И други дубровачк,и трговци у Угарс-кој 
пословали ,су по Турској. Димитрије Ива

нов, који је живео у Београду, послао је 
једном 3Э1\'Iањи у Скопље балу лондонских 
и балу венецијанских тканина а на .име 

дуга држао је 1.200 ножева.58 О трговини 
с Турцима сведочи и 3.500 акчи у заостав
штини Божа Маринкова Наљешковића, у

мрлог 1513. године у Будиму . Као сведоци 
о заоставштини забележени -су Доминко 

Илије Богдановиh и Виценцо Мар. Бери-

, 
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ша.59 Та веза са Ско.пљем и ТУРОКОМ одр

Јкавана је преко Београда. 

Трговину са Скопљем водили су у дру

гој деценији столећа и неки Дубровчани 

насељени у Илоку. Виценцо Радина Му

мало, а'гент у Илоку, с пролеhа 1516. го
дине бавио -се у граду на Вардару !и тамо 

је на обвезници примио од Себастијана 

Стј. Наталовог 1.500 акчи.6О Поменути Му

:мало био је тужен пред илочким судом од 

стране Мата Дабиживова, дубровачког тр

говца, зато што му 'Није испоручионеку 

опрему за пет коња што је 'примио у купи 

Јаков а НИК. Цријевиhа у Будиму од Ива

на, сина Радоја званог Голијас .61 Син Ра

доја Голија-са, кожухара) Антун умро је 

априла 1510. године у граду Острогону 

(Естергом), а његово имање (новац, одела, 

коже ЈИ друго) сакупио је трећи Голијасов 

син Франо.62 

у другој деценији XVI века треба 1{ОН
стаТQвати значајну новину у пословању 

дубровачких трго'Ваца у Угарској: њихов 

одлазак у села, и то како у близини ве
леграда Будима, тако и у 'пограничном 

Срему . Пре почетка 1514. године у селу 

Тулму }кивео је Јаков М. Цријевиh. Он је 

из будимске радње свога стричевиhа Ја
кова НИК. Цријевиhа више пута узео ,ства

ри у износу од 250 дуката, чак да о томе 
нису знали ни Јаков Николин, ни Никола 
Л. Ћорђиn 'који је био с :њим. Као 'сведоци 

изјаве да ве платити поменуту своту пот

писали су се Виценцо Радоњин Мумало (из 

Илока) и Моденац Ћовани Муцарело, лекар 

острогонског надбискупа и кардинала.63 

'у' селу 3ензину (Z-eпzm), сва'како у бли

зини Ило-ка, дата је пред већим бројем Ду
бровчана изјава у ·вези с поменутом коњ

ском опремом добијеном у Будиму. Кожу
хар Мато Дабиживовиh пред судијама ,села 

Кељинци (in vШа Cheglinzi), Илијом Ра

досаљићем и Божом Матасовиhем, тужио 
је Ивана Голијасовиhа и то на основу јед

ног пословног писма кој е му је упутио Ви

ценцо Радов Мумаловиh. Мато је био Ви
ценцов пуномоћник, те је у том својству 

добио налог да Ивана судски притисне за 

поменуту коњску опрему у вредности од 

35 дуката. Иван је .одговорио да је добио 
пресуду у Дубровнику , и то пошто су та

мошње .судије касирале пресуду 'Коју је 

Виценцо издејствовао од илочких судиј а. 
Ипак, Иван је вратио 'l\их 35 дуката свом 
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брату Бернанду, који је био Виценцов пу
номоh.ник, како су тражиле дубровач·ке су

дије. Мато, такође Виценцов пуномоћник, 

тражио је пред скупом Дубровчана у 3ен
зину да му поменути новац преда Бернард 

као други пуномоhник заједничког принци

пала. Сведоци о тој 'Изјави и предаји нов

ца били су: Гашпар из Сења, фактор Ја
к:ова Цријевића, Марин Лео.нардов ЦЈЩоје

БИn, Томаш, фактор Ј акова Бенковог, Ко
на'вљанин Никола Младошевиh, Миховил 

Петров·иh из Дубровника, Марин Бернан

дов Цицоје и Ђурађ Радојевиh мз Дубров
ника.64 3начајна је појава десетак 1I10СЛОВ

них агената и :пуномоћника дубровачких у 

једном сремском селу. Није без интереса 

напоменути да су њих тројЈЩа били непи

смени а четврти, Конзвљанин - знао је 

само h.ирилицу. Судеh.и по именима, дво

члани суд у Кељинцима, опет сремском 

селу, састојао се од Дубровчана, дакле -
тамо стално насељених. Силаза.к трговаца 

из далеког Дубровника у панонско село 

само би сведочило о могуhности упућива

ња у пословну ширину. 

JV. Пословање са Турцима у БеО2раду 
од 1521-1541. 20ди,,"е 

У следеhој деценији трговина Срема .Н 
Славоније са Београдом и целе јужне Угар

ске с Турцима изазива пуну пажњу. Гово
рећи о 'Карловачкој надбискупији, папски 

легат је (8. фебруара 1525)nи-сао како се 
црква у пограничним областима према Тур

цима налази у незавидном положају и да 

је приморана да зрнасту храну набавља 

од Турака. Да би дошли до хлеба, црквени 
људи морају Турцима да дају у замену 

соли и ножиh.а, које ови 'купују за своје 
војнике. Како је постојала забрана да се 

неверницима "Испоручује 'со, кардинал је 

молио да се та забрана за надбис.купију 

скине за количину од 20.000 дуката. На 

сличан начин вођени ,су послови око осло

бађања заробљеника.1 По подацима пап

ског виз-итатора постају јаснији и -наводи 

о ножевима у пословању београдских Ду

бровчана поче'I1КОМ XVI века. 
За разлику ОД Бачке и Баната, Славо

нија је Турцима слала зрнасту храну. Због 
тога је Сабор славоноких сталежа 19. апри
~'lа 1528. године забранио извоз животних 
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намирница оним крајевима 'које су Осман

лије већ заузеле; .нарочито је требало -спре
чити трговце 'који су пловили Савом и 

Дравом ОД Осијека.:! Дубровачки трговци 

из Београда почели 'су пословати са Ос.и

јеком одмах чим је место пало под власт 

Турака .З 

У Срему који се већ потпуно налазио 

ПОД утицајем Турака, било је дубровачких 

трговаца и после 1526. године. Један од 
њ·их, Влахуша Ивановиh, звани Мајак, 

умро је у Срему 1537. године.4 Његово 'ста

новање ·не везује ·се ни за Митровицу, ни 
за Илок, ни за Карловце, где је касније 

била насеоб:и.на . 

И после мохачке битке било је људи у 
угарокој :метрополи који 'су пословно били 

везани за Дубровник. ПочеЂКОМ 1528. го
дине умро је у Пешти Франческо Розели 

из Ареца, који је уз Дубровчане продавао 

тканине.б 

Турци ·су сасвим заузели Будим 1541 . 
године. Изгледа да су они у граду затекли 

понеке Дубровчане. Иначе, 'l'ешко би се 
могло разумети умирање извесних дубро
вачких трговаца већ крајем те или почет

ком следеhе године, јер болесни и стари 

свакако се не 'би упуh.ивали у тек коначно 

заузет град. Првих недеља 1542, на при
мер, преминуо је у Будиму Томо Марина 

Лукачиfi.6 Још 1529. године, кад је Будим 
привремено дошао у турске руке, Дуб ров

чани су тражили да им султан Сулејман 

3ЭЈконода'вац потврди повластице угарских 

краљева о слободној трговини а успели су 

да закупе царину Будима.7 

* 
Иако .понекад недовољно изричито , Ду

БРОI3чани у Срему, Банату и осталој Угар

ској још из првих деценија XIV века на
лазили су ,се у пословном саобраћају са 

својим земљацима у рудничким 'и другим 

местима Србије. Док је с Митровицом КОН

такт преко Мачве био само саобраhајни, у 

односима Ковина са Браничевом:, Смедере

ВОМ и Београдом, односно Београда преко 

Ковина ,са рудником Нађбањом лреовлада

вали су трговински и финанскијоки момен

ти. Почетком XVI 'Века преко Београда 

обављан је промет Дубровчана 'Из Срема и 

Будима са Србијом и Окопљем . У интен-



3ИБном додиру јужне 'Угарске и Славоније 

са Турцима у северној Србији после 1521. 
године Дубровчани нису учествовали . Тек 

с .настуnом тур с-ке вој ске у Угарској ду

бровачки трговци су настојали да ојачају 
свој е позиције, посебно у Будиму И Осије

ку, док их у мањим местима Срема И Ба-
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ната углавном нестаје, прекидајуli.и тако 

успешно пословање у другој деценији XVI 
столеhа чак и по селима. За тканине, на

кит, србијанско сребро и зачине Дубров

чани ,су доuијали ·сребро и неке друге ме

тале, а умешали су се .и у уносну трговину 

сољу на угароко-србијанској гра:ници. 
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БОГУМИЛ ХРАБАК 

ТНЕ ClтrZENS OF DUBROVNIK IN HUNGARY AND THEIR LIN.l<S 
WITH BELGRADE AND SERBIA (1300-1541) 

Bogumi! Hrabak 

Although Н d's somebimes 'not clearly denoted, 
the citizens of Dubгovnik who blved iIn Srem, 
Bana:t and Hungary, had kading ЫnkБ wd.th 
their countrymen in mliпmg cen,ters a.nd towns 
in Serbla. While the co.ntacts with МIi·troVlica уја 
Масуа had merely the character of соmшumсаt
ј'оп, :in the rela'tions о! KovilI1 with Bran:icevo, 
Smederevo and Belgrade, d. е. of Belgrade via 
Коујn with the mi-ne о! Nagybanya ·bradlng and 
financial moments preva:iled. Early ап the 16th 
century the merchan1Js of Dubrovnik fгom Srem 
and Buda maiпta!iпed .through Belg'rade traffic 
with Serbia a.nd Skoplje. I:n ан dntensive touch 
of southern Hungary and Slavonda wilth the 

Turks in пorЉегп Serbla аНег 1521 the citizens 
of DubrovmJk did not ta:ke part. Not soaner than 
with the .linсигт'Оп of ,the TuT,k's ilnto Hungary 
the merchants ,of DuЬгuvnoik made efforts оо 
strengthen their роэi1tiоп, Iin Вооа and Osijek in 
particular, while iLn Ље эmаller places 11I1 Srem 
and Banat they m'ostly disappeared disооп1Ji1rшing 
јп ,this \уау theiT successful trading еуen ,jln the 
vJllages Јп Ње second dесenпium of t he 16th 
century. 1п ехсhэ.ngе for cloth, jewelry, SегЫэ.п 
silver and condJimenots, the merchants о! Dubrov
ni'k used оо get silver a·nd Боте othex metals, 
aslde this, they meddled in the .рго~Иаblе trade 
with salt оп the Hunga'rian-Serblan fгon'tier. 


