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Грађа о прошлости Босне, књ. 5, стр. 99–102

Кратки научни рад 
УДК 94(497.5 Dubrovnik) 1469

С  Р *

Историјски институт
Београд

ПОТ РДА ЛАТ А ПОПО И А И Ј РЈА БОГИШИ А  
ДА С  ПРИ ИЛИ А АТ  ОД АОСТА ШТИНЕ  

НЕ А БРАИЛА ТЕ АЛО И А**

Дубровник, 1469, јануар 14.

Сажетак: Кнез Влатко потврђује да су он и Јурај Богишић примили 
20 златних дуката на име камате од заоставштине кнеза Браила Тезаловића у 
Дубровнику. Потврда је написана 14. јануара 1469. године у Дубровнику.

Кључне речи  Влатко Поповић, Јурај Богишић, Браило Тезаловић.

Опис документа и ранија издања

Потврда је сачувана у оригиналу и чува се у Државном архиву у 
Дубровнику. Исписана је курзивом у 11 редова, на листу хартије који је 
пресавијен на два једнака дела димензија по око 22,5х30 цм. На позадини 
се налази запис  1469 adi 15 zenar. Espeditoria di Vlatcho Popouich ducatus 
20 di pro d. Brailo Tesallouich.

Р   . Стојановић, Повеље и писма I-2, 172-173.

Текст документа***

+ Va imé Ò(tý)ca i Sina i Svétoga Dúha amin(ý). Mi Vlatko 
Popovik(ý) davam(ý) na znanié 2  svakomú ~lévékú (!) éré primih(ý) 
s moémý rodiàkomý Õriémý Hvalovi}ém(ý) |3| òdý knéza i òdý 
vlastéla dúbrova~céhý ·k×· dúkatý zlatéh(ý) òd(ý) postavé |4| na{é 
bli`iké knéza Braila Tézalovi}a ðo ga é pristoàlo na godiðé |5| 
prúta ú ~étiri sta dúkata koé ima ú komúnú dúbrova~komú i ésmo 

* Eл. пошта  srdjanrudic yahoo.com
** Рад је настао као резултат истраживања на пројекту Министарства просвете 

и науке Републике Србије Српско средњовековно друштво у писаним изворима (ев. бр. 
177025).

*** Редакција издања и превода  Т. Суботин-Голубовић.
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|6| plakéni za sva vréména minúta i za godiðé ~×ú×ü×ê× léto ·k×· `énara 
|7| méséca.  A òvoi òp}éno úpisasmo doklé mégú nami vidi pravda 
i òbna|8|gé sé komú sé òdý nasý dvéõ ú naprédaký búdé pristoàti 
úzimati |9| ré~éni prútý i dohodaký. Pisa sé ú Dúbrovnikú |10| na 
·d×ì×· dni `énara méséc(a). Pisahý à Vlatko Popovik(ý) 11  svòòm 
rúkomý na ~×ú×ü×ê× léto 

Превод документа

 У име Оца и Сина и Светога Духа амин. Ми Влатко Поповић 
да јем на знање свакоме човеку да сам примио с мојим рођаком Јурјем 

валовићем од кнеза и од властеле дубровачке 20 златних дуката од 
оставе нашег рођака кнеза Браила Тезаловића што му је припадало као 
годишња камата од 400 дуката које има у Дубровачкој општини и да 
смо плаћени за сва протекла времена и за годиште (које се свршило)  
20. јануара 1469. године. Ово записасмо док се међу нама не види правда 
и не (нађе) установи коме ће од нас двојице убудуће припадати наведена 
камата и доходак. Писано у Дубровнику 14. јануара. Писах ја Влатко 
Поповић својом руком 1469. године.

Дипломатичка анализа

Потврда коју овом приликом објављујемо у тесној је вези са доку-
мен тима анализираним у претходним бројевима Грађе. У њој се као 
наследник заоставштине кнеза Браила Тезаловића први пут јавља Јурај 
Богишић, син Браиловог брата Богише. Дотад су корисници добити од 
камата на 400 дуката, колико је Браило уложио у Дубровнику, били ње-
гова кћерка Јелача и Влатко Поповић, син Радича Озрисаљића. Браи ло 
је умро 1437. и отад па све до њене смрти 1466. године, добит је при-
па дала Јелачи. Oна је тестаментом за свог наследника одредила Влатка 
Поповића. Он је био једини корисник годишњег дохотка од 20 златних 
дуката за 1465, 1466. и 1467. годину.1

Браило је тестаментом речених 400 дуката оставио својој жени Ви-
то сави, с тим да после њене смрти корисник буде Јелача. Наслеђе би 
потом припало Јелачиним синовима, а уколико их она не би имала, онда 

1 P. ivković, Baštinici zaostavštine Braila Tezalovića, Prilo i Instituta a istoriju u 
Sarajevu 9–1 (1973) 319–325  С. Рудић, ри потврде кнеза Влатка Поповића о примању 
дохотка од заоставштине кнеза Браила езаловића у Дубровнику, ГПБ 3 (2010) 153–162. 
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наследницима његове браће вала и Богише. Јелача је тестаментом за 
свог наследника одредила рођака Влатка Поповића.2 Јурај Богишић, син 
Браиловог брата Богише, био је према тестаменту законити наследник 
Браилове оставштине и тражио је од Дубровчана да то уваже. У ту сврху 
је састављена потврда о његовом пореклу коју је потписало девет особа 
које су некада са Браилом биле у служби војводе Радослава Павловића. 
Ова потврда је састављена између 5. ебруара 1468. и 14. јануара 1469.3 
Јурај Богишић је поменутом потврдом доказао Дубровчанима да је он 
син Браиловог брата. Анализа тестамента Браила Тезаловића показује да 
Влатко Поповић и поред садржаја Јелачиног тестамента није имао право 
на Браилово наслеђе, као и да је Јурај Богишић његов једини законити 
наследник.4 

Дубровчани су и поред тога 14. јануара 1469. исплатили суму од 
20 дуката и Влатку Поповићу и Јурју Богишићу. Из тога је јасно да су 
Дубровчани прихватили Јурја Богишића као Браиловог наследника, 
али да још нису донели одлуку у вези са Влатком Поповићем. Стога су 
једноставно решили да доходак поделе између њих двојице. Сигурно је и 
да Влатко Поповић није тако лако намеравао да се одрекне прихода који 
је користио неколико претходних година. На основу дела текста потврде 
у којем пише a òvoi òp}éno úpisasmo doklé mégú nami vidi pravda i 
òbnagé sé komú sé òdý nasý dvéõ ú naprédaký búdé pristoàti úzimati 
ré~éni prútý i dohodaký може се закључити да је у Дубровнику поводом 
овог питања вођен спор.

Документ, настао у Дубровачком архиву 16. ебруара 1470, сведочи 
да је Влатку Поповићу ускраћено право да користи доходак од Браилове 
заоставштине. Као једини наследник Браила Тезаловића именован је 
Јурај Богишић.5 Проблем наслеђа Браила Тезаловића овом одлуком ипак 
није био коначно решен. Потврда настала 12. ебруара 1475. сведочи да 
су доходак за претходну годину заједно подигли Ђурађ, син Радашина 
Богишића, и Влатко, син Радича Озрисаљића.6

2 P. ivković, Baštinici zaostavštine Braila Tezalovića, 320–321.
3 С. Рудић, Потврда да је Јурај Богишић синовац Браила езаловића, ГПБ 4 

(2011) 151–160.
4 P. ivković, Baštinici zaostavštine Braila Tezalovića, 321–322.
5 P. ivković, Baštinici zaostavštine Braila Tezalovića, 322–323  Е. Куртовић, Из 

хисторије банкарства Босне и Дубровника у средњем вијеку, Београд 2010, 113.
6 ]úra}ý siný Rada{ina Bogi{i}a i Vlatko siný Radi~a Òzrisali}a bli`iké 

i rodiäci pòkoinoga knéza Braila Tézalovi}a. . Стојановић, Повеље и писма I–2, 
199–200.
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S  R
Institut d’ istoire
Belgrade

ON IRMATION DE LAT O POPO I  ET ЈURA  BO I I  
ATTESTANT LA RE EPTION DES INTERETS DUS SUR 

L’HERITA E DU NE  BRAILO TESALO I

Raguse, 1469 Janvier 14.

Résumé

Le document analysé, rédigé le 14 Janvier 1469, con rme ue Vlatko Popović 
и Juraj Bogišić ont per u 20 ducats au titre des intér ts dus sur l’héritage de Brailo 
Те alović conservé  Raguse. Sur la base de cette con rmation il est permis de 
conclure ue cet héritage a ait l’objet d’un litige et d’un proc s mené  Raguse. En 
l’occurrence, les Ragusains ont reconnu Јuraј Bogišić, ls du r re de Brailo, Bogiša, 
ue Brailo avait désigné comme son seul héritier légal dans son testament, mais ne se 

sont pas encore prononcés s’agissant de Vlatko Popović ui est devenu son héritier 
par le testament de la lle de Brailo, raison pour la uelle ils ont partagé la somme 
due au titre des intér ts entre ces deux héritiers 

Mots-clés  Vlatko Popović, Juraj Bogišić, Brailo Te alović
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