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Горан Ж. Комар 
 

КЊИГЕ ОД ВЈЕРНОСТИ И ДОБРОТЕ 
ТОПАЉСКЕ КОМУНИТАДИ 

(1751-1806) 
 
 

Уводне ријечи 
 

Књиге патруна и капетана Топаљске комунитади, основане 1718. године, 
представљају службене преписе путних исправа издаваних поморцима 
од стране комунитади приликом њиховог испловљавања из Новога. Ка-
ткада су преписи потписивани од капетана од комунитади и канцелара, а 
каткада од једнога општинског представника. 
 Ове архивске књиге доносим као прилог историји српског помо-
рства на источној, бокешкој обали Јадрана, које је у другој половини 18. 
вијека, у склопу већ снажно фундираних српских општина, доживјело 
свој врхунац 
 Књиге које су сачуване у фонду Топаљска комунитад Млетачког 
архива Државног архива у Херцег-Новом су три, означене бројевима: 1, 
7 и 10. Oвој збирци придружујем и транскрипт четврте, коју сам добио 
из Котора (!), а која је исписивана у вријеме прве аустријске владе и кра-
ткотрајне руске управе у Боки. У то вријеме, на челу комунитади, нала-
зио се Јован Цвијетовић са Топле, чија је фамилија, према предању, по-
текла из Попова Поља. Занимљиво је да се на неким топаљским општи-
нским књигама налази биљешка о губљењу и изналажењу књига од стра-
не овога топаљског капетана. Такав је случај и са овом четвртом књигом 
која је започета 1802. а довршена 1806. године. Како знамо да су топа-
љске књиге и исправе разношене по Котору током 1942. године, то и 
овај налаз говори у прилог варварском поступку италијанских окупацио-
них власти у Новоме. Међутим, ваља даље испитивати трагом ове би-
љешке о изналажењу књига Топаљске комунитади на прелому вјекова 
18. и 19.,  јер то бијаше заиста вријеме драматичних догађаја у Боки за-
почетих и обиљежених сломом сустале Млетачке републике. 
 Поред књига путних исправа („књиге од патруниђата“, „књиге од 
вјерности и доброте“), овој збирци, ипак, прикључујем превод најважни-
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је, у Новоме сачуване, књиге Топаљске комунитади, означене бројем 21. 
Она садржи представке комунитади млетачким провидурима и сенату, 
захватајући у најосјетљивија питања међусобних односа, и суштински, 
привилегијалног комплекса, сходно слову дуждевог дукала 1718. године. 
Такође, низа терета које су на комунитад и њене мјештане стављали про-
видури и њихови секретари. За сагледавање тешкоћа и намета које је 
држава стављала пред новске поморце изузетно је важна исправа која 
носи редни број 16. у овој књизи – представка начињена у вријеме капе-
танског мандата Вуковоја Вуковог Јовановића, половином 18. вијека. 
Такође, доносим транскрупте књига трошкова комунитади  означених 
бројевима 3, 5, 9 и 11. На тај начин, ова збирка доноси девет књига Топа-
љске комунитади. Топаљска комунитад, основана 1718. године, сигурно 
представља историјско језгро новске општине, а њезине књиге протоко-
ла данас чине најјасније огледало свагдањег реда народног живота и ње-
не дјелотворне управе која је узрастала под протекторатом Млетачке ре-
публике, али коју је, као биолошки снажнија, надживјела, de facto, за ви-
ше деценија. Њене управне гарнитуре које су издавале ове путне исправе 
сачињене су од непосредних потомака утемељитеља општине, учесника 
млетачко-турских ратова, који су оружјем у руци, а не по поклону, задо-
били своју општину.  
 Књиге које се чувају у Архиву Херцег-Новог су доста оштећене. 
Детаљније описе ћу пружити у оквиру текста транскипта. Могу рећи да 
је четврта књига из 1802-1806. године такође јако оштећена. Видљиво је, 
да је, као и остале општинске књиге Топаљске комунитади, трпјела ути-
цај влаге.  
 Значај књига патруна и капетана које доносим у цјелости лежи и 
у околности да управо из друге половине 18. вијека посједујемо, како 
пописе домаћина топаљских села и самога насеља Топла које бијаше 
сједиштем комунитади, тако и матичне књиге Топаљске парохије и По-
ђанске парохије чији су поморски трговци, поред Бијељана и Баошићана, 
Крушевичана и Кумборана, дали најјаснији печат овој узраслој дјелатно-
сти у то доба.  
 Све књиге су, као и саме путне исправе, исписиване ћирилицом. 
Може се ипак примјетити да је књига која је у Архиву Херцег-Новог 
означена бројем 1, исписана најнеуредније и да је њен текст најтежи за 
разумјевање. Уредношћу рукописа истиче се топаљски канцелар Михаи-
ло Мићо Радовић са Каменога (почетак 19. вијека), као и неки други пи-
                                                
1 Горан Комар, Прва књига Топаљске општине, темељна акта, Херцег-Но-
ви/Београд, 2009.  
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сари који су повремено и краткотрајно обављали ову дужност – непо-
тписани.  
 Књиге топаљских патруна и капетана представљају извор за изу-
чавање управних тијела комунитади, као и становништва комунитади2. 
Некада, оне пружају веома детаљне податке о фамилијама. Примјера ра-
ди, догађало се почетком 19. вијека, да се новски поморци ангажују у 
Трсту и бораве у Трсту, а да њихове жене и дјеца одлазе да им се при-
друже. У таквим ситуацијама комунитад је издавала увјерења са свим 
подацима, не само о женама, него и о дјеци која путују.  
 

 
Замбелина мапа - детаљ 

 
 Ова збирка носи наслов који је наметнуо сам њен рукопис у ко-
јему се за поморског трговца или морнара каже „...јес чоек подпуно вије-
ран алити од доброте“. Сама издата потврда казује заправо да је укрца-
на особа која испловљава из Боке, поданик Млетачке републике са по-
дручја Топаљске комунитади.  
 Гледајући преписе путних исправа у овим књигама види се да су 
временом продужавана путовања Новљана, то јест, одређиване удаљене 
дестинације које у почетку (1751) нису често дотицали новске пулаке, 
пјелизи, трабкуле, брацере и бригантрини (Анкона, Цариград, Венеција, 
Трст). У почетку, најчешћа путовања предузимана су ка Далмацији, Ко-
рчули, Дубровнику, Будви, а само изузетно ка Леванту или Венецији. 
                                                
2 Горан Комар, Херцегновски ћирилични пописи (1750-1826), Херцег-Нови, 
2011. Пописи домаћина, матичне књиге 18. вијека, пописи првих десет година 
друге аустријске управе (1750-1826). 
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Ове ближе дестинације посјећиване су баркама и то обично малим ба-
ркама (на весла, са два или три члана посаде), а удаљене пјелизима (пе-
лиг). Најбројније посаде које су излазиле из Боке на далека путовања, 
бројале су шеснаест чланова. Међу путницима, налазили су се често 
трговци који су користили морски пут за одлазак ка Венецији и другим 
мјестима. Током 1778., када је већ започета акција на сабирању средста-
ва за градњу велике савинске цркве, архимандрит Данило Јованов и јеро-
монах Дионисије Владојевић, обоица за Далмацију. 
 Занимљиво је да се чланови фамилија Ђурасовића и Гопчевића, 
касније значајних кумборских и пођанских бродовласника, 1752. године 
јављају тек као власници барки које одлазе на ближња одредишта. Осим 
тога, ваља и овдје казати, када се у будућности буде писала цјеловита 
историја новског поморства, требаће водити рачуна о подацима из архи-
ва на страни, какве сам недавно имао срећу донијети3. 
 У периоду који захвата књига патруниђата означена бројем 7., а 
то је 1751-1759. година из новога су као власници и капетани, као патру-
ни, баркама или бродовима, испловили припадници сљедећих родова:  
Секуловић (Крушевице), Балабушић (Крушевице-Бијела), Гопчевић (По-
ди), Петровић (Кумбор), Ђурасовић (Кумбор), Милашиновић (Топла), 
Дуковић (Топла), Ђуришић (Топла), Славујевић (Топла), Матковић (По-
ди), Горакућа (Топла), Бјелопавловић (Топла), Јанковић (Топла-Игало), 
Ожеговић (Кути), Јовановић (Топла-Ратишевина), Матовић (Крушеви-
це), Даниловић (Топла), Драговић (Топла), Цвјетковић-Ћетковић (Бао-
шићи), Цотовић (Топла), Павковић (Поди.Топла), Чаркачић-Чаркаџија 
(Поди), Вујачић (Кути, Пресјека), Пистолић (Топла), Јунчевић (Жлије-
би), Мусић (Поди), Живковић (Топла- Савина), Ћушкан (Топла), Бабић 
(Топла), Јововић (Топла), Кашина (Топла), Заратовић (Топла), Бронза 
(Топла), Милановић (Топла), Косић (Топла), Војновић-Милошевић (То-
пла-Савина), Матијашевић (Топла), Занетовић (Топла), Вуковић (Требе-
син), Мисинез (Поди), Марковић (Топла), Николић (Топла), Сенић (То-
пла), Лендић (Топла), Башић (Топла), Станић (Топла), Магазиновић 
(Топла), Батлаић (Топла), Вучетић (Сасовићи), Ковачевић (Поди и Ку-
мбор), Бјеладиновић (Џаја), Зубац (Топла), Укропина (Кумбор), Чускан 
(Топла), Бркановић (Топла, Сасовићи), Ђучић (Крушевице), Дубљевић 

                                                
3 Горан Комар, Ћирилична документа дубровачког архива. Прилози историји 
свакодневног живота на тромеђи Дубровника, Требиња и Новог (1504-1795), 
друго допуњено издање, Херцег-Нови, 2011, 215, 380, 381. Иванковићи, помо-
рски трговци у Новоме под Турцима, далеко прије него традиција казује о њи-
ховом уласку у Нови. Такође, и друге новске фамилије. 
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(Топла), Кунић (Сушћепан), Бијелић (Савина), Грушић (Паштројевић) 
(Савина), Цотовић (Топла), Ћук  (Петровић?) (Кумбор), Парпут (Топла), 
Ђиловић (Кумбор), Арбанасовић (Топла), Зипанчић (Топла), Туши (То-
пла), Баковић (Топла), Лазаровић (Баошићи). 
 У томе периоду, првог озбиљног замаха поморске трговине Но-
вљана, на челу комунитади бијаху: Јово Жарковић Митров Магазиновић 
и писар Трипо Матишоровић (1751), Марко Иванов Ожеговић и писар 
Трипо Матишоровић (1752/53), Петар Станишин и писар Нико Радуло-
вић (1754), Јово Жарковић и писар Никола Комленовић (1755), Вуковој 
Вуков Јовановић Кнежевић и писар Петар Петровић (1756) и Глигор Па-
вковић и писар Симо Вукадиновић (1757/58). 
 У периоду 1766 – 1782. године из Новога су као патруни и капе-
тани испловили припадници фамилија: Станић, Баковић, Мирковић, 
Бронза, Павковић, Ћетковић (Цвјетковић), Велаш, Матковић, Радуловић, 
Јанковић, Јововић (Стратимировић), Вучетић, Мисинез, Мусић, Мало-
вић, Шеровић, Милашиновић, Злоков, Раповац, Лазовић, Буронић, Дуко-
вић, Сенић, Ђуришић, Балтић, Троповић, Вукадиновић, Секуловић, Ко-
мленовић, Ђоновић, Ђурасовић, Вуковић (Требесин), Гобчевић, Кушпет 
(Бијела, Крушевице), Данило архимандрит, Даљевић, Царевић, Ранђун, 
Црногорчевић, Камилић, Војновић конте, Дабовић (Пераст), Квекић, Ла-
заревић (Баошићи), Видаковић (Топла), Лакетић, Радуловић, Биберџија, 
Илић, Батлаић, Јанковић, Грушић, Матовић, Суђић (Сушић?), Сабљица, 
Владојевић, Цотовић, Шарабаћа, Станишић (Бијела), Гојковић, Пешут 
(Поди), Миајловић, Брајовић.  
 У том периоду на челу комунитади стајаху капетани и писари: 
капетан Мато Гојковић и писар Павле Петровић (1776), Глигор Павко-
вић и писар Павле Петровић (1777/78), Јаков Накићеновић и писар Јоко 
Цотовић (1778), Мато Мирковић и писар Јоко Мирковић (1781), Јоко Са-
бљић и писар Панто Павковић (1782). 
 Између 1803. и 1806. године из Новога су испловљавали патруни 
и капетани, сада под влашћу Аустрије: Богдан Цицовић из Јошице, Сте-
фан Перовић из Оравца, Гаврило Сенић са Топле, Тодор Вуичић из Мо-
јдежа, Ђорђе Марић из Кута, Петар Јовановић из Топле, Диодато Цицо-
вић из Јошице, Митар Квекић са Пода, Лука Кателан са Топле, Вуко Зло-
ковић из Бијеле, Петар Комленовић са Топле, Томо Глоговац са Топле, 
Марко Гојковић са Топле, Андрија Мариновић, Крсто Јоков Вујичић из 
Мојдежа, Лесо Злоковић из Бијеле, Димитри Станић са Топле, Ђорђије 
Сенић са Топле, Митар Милишић са Топле, Крсто Поповић из Јошице, 
Мићел Цицовић из Јошице, Илија Константина Матовић са Крушевица, 
Андрија Мариновић, Крсто Ћетковић (Цвјетковић) из Баошића, Томо 
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Црногорчевић из Баошића, Анто Лакетић са Пода, Јован Црногорчевић 
из Баошића, Јово Прлаиновић са Мокрина, Трифон Бронза са Топле, Ле-
со Рађенковић са Топле, Нико Јовановић са Топле, Марко Пјешивац из 
Сасовића, Марко Живковић са Топле, Крсто Павловић, Ђуро Полпета са 
Мељина, Симо Секуловић са Крушевица, Нико Дуковић са Топле, Тома-
жо Андровић из Новога, Еванђелиста Ређио, Шпиро Маловић из Бијеле, 
Нико Ђучић са Крушевица, Сава Грбић са Сушћепана, Илија Миајловић 
са Топле, Шпиро Иванковић са Савине, Илија Балтић са Каменога. 
 Капетан и писар бијаху Јован Цвијетовић и Михаило Радовић 
(1803/4) и Александар конте Војновић и Михаило Радовић 1805/6. 

Ове књиге, на жалост, не пружају обиље података о врсти прево-
женог терета. Али, дознаје се о именима патруна и капетана, титулама, 
именима бродова, дестинацији, посади (каткада до физичког описа мо-
рнара са мјестом из којега је потекао). 
 Чест је случај да се брод именује именима два или три светитеља 
које се традиционално славе у обје Цркве. То је видљиво код власника 
православних Срба. Стефан Шарабаћа с Топле пловио је пулаком „Ма-
дре грациа и Св. Францешко од Пауле и Свети Шпиридон“, којим је То-
плу напустио и 1782. године на путу за Цариград. Најчешће име брода 
било је „Свети Никола и Свети Шпиридон“, као и „Света Тројица“. Пра-
вославни су обично давали имена Св. Спиридона, Св. Николе, Успења 
Пресвете Богородице. Свакако, оваква имена представљала су и одраз 
власничке структуре. 
 Онда, када се уграђује посвета из упадљиво католичке традиције, 
тада се то чини услијед сувласништва католичких бродовласника и трго-
ваца, или из практичних разлога вођено жељом за успјешнијим посло-
вним наступом у лукама католичких градова. Када се говори о удјелу 
новских – топаљских Срба у укупним наступу Новљана, њихово је уче-
шће највеће, а како је поморска трговина узрастала, овдје су, тражећи 
посао долазили и морнари из Далмације чије је присуство на новским је-
дрењацима, каткада преовладавајуће. 
 Мијат Комленовић, капетан, заповједао је бродом типа кеча који 
је носио име „Часни Керст и Госпа од Росарие“, а током 1777. године, 
увелике су пловили Аврам Ђурасовић са Комбора кечом Св. Никола и 
Св. Спиридон, као и Лесо Секуловић из Крушевица кечом истога имена. 
У то вријеме јако велика трговачка путовања изводи капетан Ђуро Лазо-
вић са Топле, а прикључују се и Дуковићи и Јанковићи. 
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Петар Желалић, Бијела 

 
 Четири „књиге од патруниђата“ Топаљске комунитади садрже 
можда нешто више од 687 уписа (овјерених преписа) издатих путних 
исправа патрунима и капетанима. 
 Имена бродова који су били кадри пловити по читавом Јадрану, 
дата онако како су исписана у књигама комунитади, које сам могао утвр-
дити су: трабакула Света Богородица од Розарије (1751), трабакула Ус-
пење Свете Богородице (1751-1756), трабакула Свети Никола (1751), тр-
абакула Света Мадона од Розариа (1751-1753), трабакула Свети Крст 
(1753), трабакула Свети Антон од Падове (1754-1756), трабакула Свети 
Јожеп (1754), трабакула Мадона ди Лорето и Сан Антонио (1756), траба-
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кула Свети Никола и Свети Спиридон (1778-1779), трабакула Мадона да 
Шунта и Свети Спиридон (1781), трабакула Ли Ноценте (1803), трабаку-
ла Ел Каприцио (1803) трабакула Либерато (1805); тартане: Свети Павао 
(1751), Свети Никола (1751); пулаке: Госпа од Лорета и Свети Антун од 
Падове (1751), Св. Антун (1777-1779), Мадона деле Грације (1778), Ма-
дона дела Ашунта (1778), Мадона де Кармине и Свети Спиридон (1778), 
Св. Петка и Свети Стефан (1781), Мадона дел Шунта и Свети Спиридон 
(1781), Свети Антун и Свети Шпиридон (1782), Мадре Грациа и Свети 
Францешко од Пауле и Свети Шпиридон (1782), Еуридисе (1803), Ли-
ндустриа (1805); брацијере: Свети Никола (1753-1779), Свети Никола и 
Свети Спиридон (1777), Свети Спиридон (1779), Мадона деле Грације 
(1804), Свети Шпиридон; пјелизи: Успење Богородице и Свети Спири-
дон (1751-1759), Свети Никола и Свети Спиридон (1751-1778), Мадона 
од Розарије и Свети Никола (1776-1781), Свети Никола и Свети Спири-
дон /II/ (1777-1779), Свети Никола и Свети Спиридон /III/ (1777), Свети 
Никола и Свети Спиридон /IV/ (1778-1779), Свети Никола и Свети Спи-
ридон /V/ (1778-1779), Свети Спиридон (1803), Свети Никола (1803), 
Света Фамија (1804), Свети Антун (1805), Куријера (1805), Ил Нобиле 
(1805), Света Еуфемија (1805). Фортунато (1805); кече: Свети Спиридон 
и Госпа од Розарије (1777), Часни Крст и Госпа од Розарије (1777-1779), 
Св. Спиридон (1779), Свети Никола и Свети Шпиридон (1781), Мадона 
од Ш(к)рпјела и Свети Антун (1781), Сакра Фамиља и Свети Антун од 
Падове (1782); гаете: Свети Николај (1758); фиљегата Госпа де Розарио 
(1778), пифар Свети Изепо (1779), шамбекин Свети Никола и Свети Спи-
ридон (1781), нава Свети Никола и Свети Шпиридон (1782), голета Ла 
Фураја (1783), бригантини: Пленимунио (1803), Илципрешо, Ил Проте-
торе, Ђиудициожо, Агаменоне, Мадона дел Ћико, Палемоне, Ил Ђиове-
не; мартигана Мадона дел Кармине; навалија Ди Вентура. 
 На овом мјесту морам указати на непотпуности у млетачким ста-
тистичким прегледима морнара и бродова Топаљске комунитади које, по 
Г. Станојевићу, доноси Милош Милошевић4. Ови пописи не доносе све 
патруне и капетане.   

                                                
4 Miloš Milošević, Pomorski trgovci, ratnici i mecene, studije o Boki Kotorskoj XV-
XIX stoljeća, Beograd/Podgorica, 2003, 70, нап. 273. Ваља видјети: Петар Шеро-
вић, Бокељски капетани и њихови бродови крајем XVIII и почетком XIX века, 
Јадранска стража, јули 1932, број 7, 236; П. Шеровић, Неколико података о по-
морству херцегновске општине XVIII и XIX вијека, Годишњак Поморског му-
зеја Котор 2., 49-71; П. Шеровић, Подаци из поморске прошлости херцегновске 
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 Гаете, које су у Новоме за вријеме Турака грађене чак и од смо-
ковог дрвета, имале су један јарбол, кретале су се на весла и могуће је да 
су могле носити око пет тона терета са осам или девет чланова посаде. 
Пулака је била пуно већи брод са три јарбола на криже, са осам до петна-
ест чланова посаде. Пулаке, угрожеге од гусара, носиле су два до шест 
топова. Пулаке су обично носиле 5000 до 6000 стара. Тартане (тартане-
ле) су мањи једрењаци са два јарбола. Њихова носивост је била тридесет 
до тристо тона, а број чланова посаде износио је просјечно седам. Прево-
зиле су и терет и путнике, а биле наоружане са осам до десет топова. 
Трабакуле су већи обални једрењаци са два јарбола, носивости четрдесет 
до сточетрдесет тона, са два до шест чланова посаде. Кече бијаху већи 
бродови са два или три јарбола, носивости до двјеста тона.  Пјелиг је ма-
ла трабакула која има до шеснаест чланова посаде и носивост до сто то-
на. Бокешки шамбеци имали су и три јарбола са пространим једрима, но-
сећи и до триста тона. Нава је била тип највећег теретног једрењака који 
је служио за прекоокеанска путовања. Имао је три или четири јарбола, а 
носивост му бијаше хиљаду до четири хиљаде тона. Посада је бројала до 
четрнаест особа. 
 У почетним годинама издавања путних исправа чији се преписи 
чувају у овим књигама Топаљске комунитади, излазило се малим барка-
ма (на весла) до Будве и дубровачких отока и трабакулама по Јадрану, а 
у завршним, почетком 19. вијека углавном бригантинима.            
 Књига означена бројем 1 је изразито нечитка и тражила је доста 
труда за расчитавање, најприје, због повезаних слова, „исписаног“ руко-
писа топаљског канцелара. Тако је „которска“ књига од патруниђата ис-
писана уредним рукописом Камењанина Михаила Мића Радовића из по-
знате куће каменских кнезова и учесника Морејског рата. Све књиге 
исписане су старим ћириличним писмом, каткада са старинским начи-
ном обиљежавања година и датума. У овој збирци, настојао сам да за-
држим и знакове интерпункције када год је то било могуће. Такође, у 
скоро свим случајевима, учињене су рекострукције пропалих дјелова ру-
кописа. Сви преписи топаљских канцелара у овим књигама учињени су 
ћирилицом, мада се у неколико случајева десило да се у истом препису 
комбинује латиница. Познато је, одавна, да су топаљске управне гарни-
туре инсистирале на свом народном писму и језику и по цијену високих 
трошкова превођења.    
 
                                                                                                                
општине почетком XIX вијека, ГПМК, 6., 141-154; Максим Злоковић, По-
морство Баошића, ГПМК 7., 209-222.   
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Нови, зидине на западној страни, 17. вијек 

 
 Књиге од патруниђата Топаљске комунитади, или Књиге од вје-
рности и доброте, пружају се овдје у цјелости као прилог сјајној исто-
рији српског поморства на Јадрану, као тековина најмлађе приморске 
општине под влашћу Венеције, топаљске, из које ће у вријеме аустријске 
управе израсти херцегновска општина. Управо ће нарасла поморска при-
вреда, која је имала своје народносно-црквено и дјелатно утемељење и у 
доба турске владавине у Новоме, подићи финансијску снагу Новљана ко-
ји су у вријеме настанка ових књига били конкурентни старим помо-
рским средиштима у унутрашњости залива. Новски поморци су одмах по 
завршетку Другог Морејског Рата (1718) нашли начина да се укључе у 
главни јадрански транзит жита по старим лонгитудиналним путевима, од 
албанских лука ка Венецији и њеним мјестима у горњем Јадрану (Во-
јновић), да би током друге половине вијека већ стварали своје трговачке 
колоније у Цариграду (Павковић). Током 17. вијека у Новоме су пловили 
хришћани својим бродовима и сопственим трговачким прегнућем, тако-
ђе Турци пљачкашким опасним фустама оборужаним аркибужама ходе-
ћи по дубровачким и средњејадранским отоцима, чекајући на вратима 
Боке млетачке и которске трговачке лађе, а затим током Морејског Рата, 
бројни Новљани у војној служби Млетачке републике. 
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 Посве невјероватно превлачење турских гаета, начињених на но-
вскоме шкверу у средини 17. вијека, превлачених преко копна на Пре-
влаци како би избјегле топ са млетачке галије под Росама и под Витаљи-
ном дочекале венецијански трговачки брод, сукоби са перашким фуста-
ма, међусобне паљевине и уништавања неслућених размјера у вријеме 
турског присуства у Боки, ипак ће послије великих млетачко-турских ра-
това донијети доба напретка и стабилног раста поморске привреде зали-
ва која ће снажно нарастати и након слома Млетачке републике. Ипак, 
не задуго и бокешко поморство тек ће за неколико деценија надживјети 
стару Републику, а својом општином, само упорношћу њених челника, 
унука њених утемељитеља, још и краће.   
 Књиге од вјерности и доброте, поред књиге извода из матичних 
књига рођених 18. вијека, представљају и прилог познавању становни-
штва Топаљске комунитади. Моја збирка ћириличних пописа домаћина 
(2011) окупља пописе управо из друге половине вијека млетачке управе 
у Новоме, па са овом поморском збирком практично чини цјелину. Један 
табеларни преглед поморских путовања новских трговаца пружила је 
1994. др Драгана Радојичић5. 
 Облом заградом издвојени су дјелови рукописа који су исчезли 
труљењем и сваковрсним пропадањем, а успјешно су реконструисани. 
Низом тачака маркирани су дјелови рукописа који се нису могли са сигу-
рношћу препознати. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
5 Драгана Радојичић, Крајина новска у судару свјетова, Београд, 1994, 153-168 
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Књига патруна 1751 



 24 

 
Детаљ књиге патруна 
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Детаљ књиге патруна 
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Предња корица Прве књиге комунитади (1719) 
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♦♦♦ 
1751-1759. ЛИБРО ОД НОВИЈЕ ФЕДИ ЗА 
ПАТРУНЕ ОД БРОДОВА КОМУНИТАДИ 

ТОПЛЕ ДРЖАВЕ НОВСКЕ 
 

Књига се чува у Архиву Херцег-Новог у фонду Топаљска комунитад 
означена ред. бр. 7. Састоји се од једне свеске са четрдесет и два листа и 
картонских корица. Корице су похабане и оштећене влагом. Први испи-
сани лист је поцјепан дуж десне ивице. На полеђини корица пише: „Било 
је изгубљено. Изнађе га Јо(в)анн Цвијетовић кап(етан) од комунитади 
года 1804“.  

 
1) 
Ови иде за Арбанију 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од (То)пле 
државе Новске, како Јован покојнога: Сава Котарца с Топле од исте 
комунитади, патрун од трабакуле именовата Света Богородица од 
Розарије од њега (па)тронижата јест чоек подпуно вјеран алити о(д 
доб)роте. А за већу вјеру подписујемо се. С Топле држава Новска на 22, 
агуста 1751 по грчаски 
Јово Жарковић суђа од комунитади - - - - - 
Матије Јововић канзалијер од комунитади 
 
2) 
Ови иде за Дубровник 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Миро покојнога: Митра Балтића с Топле од исте 
комунитади, патрун од барке мале од истога патронижата, јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру под(писујемо) се. С 
Топле држава Новска на 22, агуста 1751, по грч(аски). 
Јово Жарковић суђа од комунитади- 
Матије Јововић (канзалије)р од комуни(тади). 
 
3) 
Ови иде за Далмацију 
Сиједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади о(д Топле 
државе Но)вске, како Лука покојнога Шимуна Мусића с Пода о(д) ис(те 
комунитади) патрун од барке мале од њега патрунижата и јес чоек 
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(подп)уно вјеран алити о(д) доброте. А за већу в(јеру подписујемо се. С 
То)пле држава Новска на 31, агуста 1751. 
Јово Жарковић суђа од комунитади 
Матије Јов(овић канзалијер) од ком(унитади) 
 
4) 
Ови иде за Млетке 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне ко(мунитади с Топле) државе 
Новске, како Петро покојнога Ми... с Топле од исте комунитади патрун... 
(и)меновато, Света Тројица, од њега патрун(ижата јест) чоек подпуно 
вјеран алити од (доброте. И за већу) вјеру подписујемо се. С Топле 
држава Новска на 7, сетенбра 17... 
Јово Жарковић суђа од куму(нитади) 
Матије Јо(вовић канзалијер) од кому(нитади) 
 
5) 
Ови иде за Дубровник 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске како Јово покојнога: Ђура Ђуришића с Топле од исте 
комунитади патрун од барке мале од њега патрунижата јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се. С 
Топле држава Новска на 8, сетенбра 1751, по грчаски. 
Јо(во) Жарковић суђа од комунитади - - - - - - - 
Матије Јововић канзалијер од комунитади - - - - 
 
6) 
Ови иде за Дубровник 
Сједочимо ми капетан): и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске, како, Јово покојнога Вукашина Лендића с Топле од исте 
комунитади, патрун од барке мале од њега патруниђата јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се. С 
Топле држава Новска на 15: ноемра 1751 по грчаски. 
Јово Жарковић суђа од комунитади 
Ја Митар Жарковић вици канзалијер од комунитади бивши канзалијер 
Мато болестан подписа по његову ордену. 
 
7) 
Ови иде за Далмацију 
(Сје)дочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе (Нов)ске, како Петар покојнога: Тома Цјетковића из Баошића од 
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исте кому(нит)ади, патрун од барке мале од њега патрунижата, јест 
(чоек) подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо 
се. (С Топле) држава Новска на 15, деценбра 1751, по грчаски. 
(Јово Ж)арковић суђа од комунитади - - - - - 
Матије Јововић канзалијер од комунитади. 
 
8) 
Ови иде за Далмацију 
(Сједочимо) ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле 
држа(ве Новске), како Антон покојнога Јована Камилића из Баошића од 
(исте ком)унитади патрун од барке мале од њега патрунижа(та јест) чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. (А за већу) вјеру подписујемо се. (С 
Топле) држава Новска на 20, деценбра 1751, по грчаски. 
(Јово Жарк)овић суђа од комунитади - - - 
Матије Јововић канзалијер од комунитади - - 
 
9) 
Ова иде за Дубровник 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од То(пле) 
државе Новске, како Бошко Вујатов оз Миочевића о(д исте) комунитади, 
патрун од барке мале, од њега патрунижа(та) јест чоек подпуно вјеран 
алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се. С Топле држава 
Новска на. 6, ђенара 1752 – по грчаск(и). 
Јово Жарковић суђа од комунитади 
Вици канзалијер од комунитади бивши Мато Јововић ка(нзалијер): 
болестан дома. 
 
10) 
Ови иде за Дубровник 
Сједочимо ки капетан: и суђе од превјерне комунитади о(д). Топле 
державе Новске, како Јово покојнога Ђура Ђуришића с Топле од исте 
комунитади патрун од (ба)рке мале од њега патрунижата, јест чое(к). 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјер(ност). подписујемо се. 
С Топле државе Новске на 27, ђенара 1752, по грчаски. 
Јово Жарковић суђа од комунитади, - - - - 
Матије Јововић канзалијер од комунитади. 
 
11) 
Ова иде за Арбаију 
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Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од То(пл)е 
државе Новске како Јово покојнога Вука Милашиновића с Топле од исте 
комунитади патрун од трабакуле именована Успеније Свете: 
Богородице: о(д) њега патрунижат(а), јест чоек подпуно вјеран алити 
о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се. С Топле држава Новска на 
11- фебрара 1752, по грчаски 
Јово Жарковић суђа од комунитади - - -  
Матије Јововић канзалијер од комунитади - - - 
 
12) 
Ови иде за Арбанију 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске како Симо покојнога Вука Драговића с Топле од исте 
комунитади патрун од трабакуле именовата Света: Тројица од њега 
патрунижата јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу 
вјеру подписујемо се. С Топле држава Новска на 16 фебрара 1752 по 
грчаски. 
Јово Жарковић суђа од комунитади 
Матије Јововић канзалијер од комунитади. 
 
13) 
Ови иде за Дубровник 
Сједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Бошко покојнога Вуијата Петровића из Миочевића од исте 
комунитади патрун од барке мале од њега патрунижата, јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се. С 
Топле држава Новска на 17: фебрара 1752, по грчаски. 
И ја суђа Иван Ожеговић од комунитади, и ја Илија Радобратовић 
подписа зањ не умијући он писати. 
Матије Јововић канзалијер од комунитади. 
 
14) 
Ови иде за Дубровник 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Марко покојнога Ђура Бабића с Пода од исте комунитади 
патрун од барке мале од истога патрунижата, јест чоек подпуно вјеран 
алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се. С Топле држава 
Новска на 25. фебрара 1752, по грчаски. 
Јово Злоков суђа од комунитади. Ја Андрија Јововић подписа зањ по 
његову ордену не умијући он писати. 



 31 

Матије Јововић канзалијер од комунитади. 
 
15) 
Ови иде за Арбанију 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од топле државе 
Новске, како Марко покојнога Рада Дуковића с Топле од исте 
комунитади, патрун од брацијере именовата Свети: Никола од њега 
патрунижата, јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу 
вјеру подписујемо се. С Топле држава Новска на 2 марча 1762, по 
грчаски. 
Јово Жарковић суђа од комунитади 
Матије Јововић канзалијер од комунитади. 
 
16) 
Ови иде за Далмацију 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од То(пле) 
државе Новске, како Станко Ђура Матковића с Пода од и(сте) 
комунитади, патрун од барке мале од њега патру(ниђа)та, јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А з(а) већу вјеру подписујемо се. С 
Топле држава Новска на 6, мађа 1752, по грчаски. 
Јово Жарковић суђа од комунитади 
Матије Јововић канзалијер од комунитади. 
 
17) 
Ови иде за Будву 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Марко покојнога Рада Дуковића с Топле од исте 
комунитади патрун од барке мале од њега патрунижата јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се. С 
Топле држава Новска на 23 мађа 1752, по грчаски 
Јово Жарковић суђа од комунитади 
Матије Јововић канзалијер од комунитади. 
 
18) 
Ови иде за Боијану 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топ(ле) 
државе Новске, како Сава покојнога Драга Јанковића с Топ(ле) од исте 
комунитади, патрун од трабакуле именов(та) Свети: Никола од њега 
патрунижата, јест чоек подпуно вјеран алити о(д() доброте. А за већу 
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вјеру подписујемо с(е). С Топле држава Новска на 23, мађа 1752, по 
грчаски. 
Јово Жарковић суђа од комунитади 
Матије Јововић канзалијер од комунитади. 
 
19) 
Ови иде за Синигаљу 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Јово покојнога Ивана Милашиновића с Топле од исте 
комунитади патрун од трабакуле именовата Успеније Свете: 
Богородице: од њега патрунижата, јест чоек подпуно вјеран алити о(д) 
доброте. А за већу вјеру подписујемо се. С Топле држава Новска на 15 
ђуна 1752, по грчаски. 
Јово Жарковић суђа од комунитади 
Матије Јововић канзалијер од комунитади. 
 
20) 
Ови иде за Далмацију 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске како Тодор суђе Игњатија Петровића из Миочевића од исте 
комунитади патрун од барке мале од њега патрунижата, јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се. С 
Топле држава Новска на 20, ђуна 1752, по грчаски. 
Јово Жарковић суђа од комунитади 
Матије Јововић канзалијер од комунитади 
 
21) 
Ови иде за Дубровник 
Сједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске како Марко покојнога Рада Дуковића с Топле од исте 
комунитади патрун од барке мале од њега патрунижата јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се. С 
Топле држава Новска на 20: ђуна 1752, по грчаски. 
Јово Жарковић суђа од комунитади 
Матије Јововић канзалијер од комунитади. 
 
22)  
Ови иде за Дубровник 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске како Марко покојнога Митра Гобчевића с Пода од исте 
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комунитади, патрун од барке мале од њега патрунижата јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се. С 
Топле држава Новска на 20, ђуна 1752, по грчаски. 
Јово Жарковић суђа од комунитади 
Матије Јововић канзалијер од комунитади. 
 
23) 
Ови иде за Далмацију 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Лука покојнога Шимуна Мусића с Пода од исте 
комунитади, патрун од барке мале од њега патруниђата, јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се. С 
Топле држава Новска на 23, ђуна 1752, по грчаски. 
Јово Жарковић суђа од комунитади 
Матије Јововић канзалијер од комунитади. 
 
24) 
Ови иде за Дубровник 
Сједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
(Новске) како Ђуро покојнога Рада Дуковића с Топле од исте 
комунитади патрун од (барке) мале од њега патрунижата, јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) до(бро)те. А за већу вјеру подписујемо се. С 
Топле држава Новска на 24, ђуна 1752, по грачаски (!) 
Јово Жарковић суђа од комунитади 
Матије Јововић канзалијер од комунитади. 
 

 
      Нови, 18. вијек 

 
25) 
Ови иде за Далмацију 
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Сједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске како Ђуро покојнога Мата Лазова с Топле од исте комунитади 
патрун од т(а)ртане именовата Свети: Павао од њега патрунижата јест 
чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се. 
С Топле држава Новска на 4: луља 1752, по грчаски. 
Јово Жарковић суђа од комунитади 
Матије Јововић канзалијер од комунитади. 
 
26) 
Ови иде за Далмацију 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Милош покојнога Цвијета Балабушића из Бијеле од исте 
комунитади патрун од барке мале од њега патрунижата, јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се. 
С Топле држава Новска на 8. луља 1752, по грчаски. 
Јово Жарковић суђа од комунитади 
Матије Јововић каназлијер од комунитади. 
 
27) 
Ови оде за Дубровник 
Сједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске како Ми(ј)о покојнога кнеза Вуијата Петровића из Миочевића од 
исте комунитади патрун од барке мале њега патрунижата јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се. С 
Топле држава Новска на 8- луља 1752, по грчаски.  
Јово Жарковић суђа од комунитади 
Матије Јововић канзалијер од комунитади 
 
28) 
Ови иде за Корчулу 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Лазо покојнога Петка Цјетковића из Баошића од исте 
комунитади патрун од барке мале од њега патрунижата јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се. С 
Топле држава Новска на 12 луља 1752, по грчаски. 
Јово Жарковић суђа од комунитади 
Матије Јововић канзалијер од комунитади. 
 
29) 
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Сједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске како Иван покојнога Петра Ђурасовића из Миочевића од исте 
комунитади, патрун од барке мале од њега патрунижата, јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјерност подписујемо се. С 
Топле држава Новска на 28- луља 1752- по грчаски. 
Јово Жарковић суђа од комунитади 
Матије Јововић канзалијер од комунитади. 
 
30) 
Ови иде за Дубровник 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске како Марко покојнога Митра Гобчевића с Пода од исте 
комунитади патрун од барке мале од њега патрунижата јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се. С 
Топле држава Новска на 8- агуста 1752 по грчаски. 
Јово Жарковић суђа од комунитади 
Матије Јововић канзалијер од комунитади. 
 
31) 
Ови иде за Бојану 
Сједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Симо покојнога Вука Драговића с Топле од исте 
комунитади, патрун од трабакуле именовата Света: Тројица, од њега 
патрунижата јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу 
вјеру подписујемо се. С Топле држава Новска на -8- агуста 1752- по 
грчаски. 
Јово Жарковић суђа од комунитади 
Матије Јововић канзалијер од комунитади. 
 
32) 
Ови иде за Далмацију 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превијерне комунитади од Топле 
државе Новске, како Милош покојнога Цвијета Балабушића из Бијеле од 
ист(е)- комунитади, патрун од барке мале од њега патрунижата, јес(те) 
чоек подпуно вијеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру по(д)писујемо 
се. С Топле држава Новска на 10 агуста 1752 – по грчаски. 
Јово Жарковић суђа од комунитади - - - -  
Матије Јововић канзалијер од комунитади. 
 
33) 
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Сједочимо ми капетан. и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Јово покојнога Ђура Ђуришића с Топле од исте 
комунитади патрун од барке мале од њега патрунижата јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се. С 
Топле држава Новска на 19- агуста 1752 – по грчаски. 
Јово Жарковић суђа од комунитади 
Матије Јововић канзалијер од комунитади. 
 
34) 
Ови иде за Дубровник 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Тодор суђе Игњатија Петровића из Миочевића од исте 
комунитади, патрун од барке мале од њега патрунижата, јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се. С 
Топле држава Новска на 27- агуста 1752-,  – по грчаски. 
Јово Жарковић суђа од комунитади - - 
Матије Јововић каназалијер од комунитади. 
 
35) 
Ови иде за Корчулу 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Јово покојнога Ивана Милашиновића с Топле од исте 
комунитади патрун од трабакуле именовата Успеније Свете: 
Богородице: од њега патрунижата И јест чоек подпуно вјеран алити о(д) 
доброте. А за већу вјеру подписујемо се. С Топле држава Новска на 30 
агуста 1752 – по грчаски. 
Јово Жарковић суђа од комунитади - - - - 
Матије Јововић каназалијер од комунитади. 
 
36) 
Ови иде за Далмацију 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Марко покојнога Рада Дуковића с Топле од исте 
комунитади патрун од барке мале од њега патрунижата јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се. С 
Топле држава Новска на :4: сетебра: 1752 – по грчаски. 
Матије Јововић суђа од комунитади - - - - 
Трипо Матишоровић каназалијер од комунитади. 
 
37) 
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Ови иде за Далмацију 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Марко покојнога Митра Говчевића с Пода од исте 
комунитади патрун од барке мале од њега патрунижата И јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се. С 
Топле држава Новска на: 12: сетебра: 1752 – по грчаски. 
Матије Јововић суђа од комунитади - - - - 
Трипо Матишоровић каназалијер од комунитади. 
 
38) 
Ови иде за Далмацију 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Петар покојнога Петра Славујевића с Топле од исте 
комунитади патрун од барке мале од њега патрунижата јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се. С 
Топле држава Новска на: 15: сетебра: 1752: – по грчаски. 
Матије Јововић суђа од комунитади - - - - 
Трипо Матишоровић каназалијер од комунитади. 
 

 
Једрењак породице Миајловић из Јошице 

 
39) 
Ови иде за Далмцију 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Нико покојнога Станише Секуловића с Крушевица од исте 
комунитади патрун од тартанеле мале од њега патрунижата јест чоек 
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подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се. С 
Топле држава Новска на: 17: сетебра: 1752 – по грчаски. 
Матије Јововић суђа од комунитади - - - - 
Трипо Матишоровић каназалијер од комунитади. 
 
40) 
Ови иде за Далмацију 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Симо Ђура Мадковића с Пода од исте комунитади патру(н) 
од барке мале од њега патрунижата јест чоек подпуно вјеран алити о(д) 
доброте. А за већу вјеру подписујемо се. С Топле држава Новска на: 1: 
отобра 1752: – по грчаски. 
Матије Јововић суђа од комунитади - - - - 
Трипо Матишоровић каназалијер од комунитади. 
 
 
41) 
Ови иде за Дубровник 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Јово покојнога Петра Ђурасовића из Миочевића од исте 
комунитади патрун од барке мале од њега патрунижата јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се. С 
Топле држава Новска на: 13: отомбра: 1752:  – по грчаски. 
Матије Јововић суђа од комунитади - - - - 
Трипо Матишоровић каназалијер од комунитади. 
 
42) 
Ови иде за Далмацију 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Марко покојнога Митра Говчевића с Пода од исте 
комунитади патрун од барке мале од њега патрунижата јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се. С 
Топле држава Новска на: 13: отобра: 1752 – по грчаски. 
Матије Јововић суђа од комунитади - - - - 
Трипо Матишоровић каназалијер од комунитади. 
 
43) 
Ови иде за Далмацију 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Бошко покојнога Вуијата Петровића из Миочевића од исте 
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комунитади патрун од барке мале од њега патрунижата јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се. С 
Топле држава Новска на: 14: отобра: 1752 – по грчаски. 
Марко Ожеговић капетан од комунитади - - - - 
Трипо Матишоровић каназалијер од комунитади. 
 
44) 
Ови иде за Млетке 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Јово покојнога Ивана Милашиновића с Топле од исте 
комунитади патрун од трабакуле именовата Успеније Свете Богородице 
од њега патрунижата јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за 
већу вјеру подписујемо се. С Топле држава Новска на: 18: отобра: 1752 – 
по грчаски. 
Матије Јововић суђа од комунитади - - - - 
Трипо Матишоровић каназалијер од комунитади. 
 
45) 
Ови иде за Дубровник 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Јово покојнога Петра Ђурасовића из Миочевића од исте 
комунитади патрун од барке мале од њега патрунижата јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се. С 
Топле држава Новска на: 21: отобра: 1752 – по грчаски. 
Марко Ожеговић капетан од комунитади - - - - 
Трипо Матишоровић каназалијер од комунитади. 
 
46) 
Ови иде за Далмацију 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Симо Ђура Матковића с Пода од исте комунитади патрун 
од барке мале од њега патрунижата јест чоек подпуно вјеран алити о(д) 
доброте. А за већу вјеру подписујемо се. С Топле држава Новска на: 16 
децебра 1752 по грчаски. 
Марко Ожеговић капетан од комунитади - - - - 
Трипо Матишоровић каназалијер од комунитади. 
 
47) 
Ови иде за Арбанију 
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Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Јово покојнога Ивана Милашиновића с Топле од исте 
комунитади патрун од трабакуле именовата Усспеније Свете Богородице 
од њега патрунижата јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за 
већу вјеру подписујемо се. С Топле држава Новска на: 5 ђенара 1752: 
М(оре): В(енето). 
Матије Јововић суђа од комунитади - - - - 
Трипо Матишоровић каназалијер од комунитади. 
 
48) 
Ови иде за Млетке 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како капетан Јован покојнога Николе Горакући с То(пле) од исте 
комунитади капетан од пулаке именовате Госпа од Лорета и Свети 
Антон од Пад(о)ве од њега патрунижата И јест чоек подпуно вјеран 
алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се. С Топле држава 
Новска на: 18: ђенара: 1752 М(оре) В(енето) по грчаски. 
Марко Ожеговић капетан од комунитади - - - - 
Трипо Матишоровић каназалијер од комунитади. 
 
49) 
Ови иде за Дубровник 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Јово покојнога Станка Бјелопавловића с Топле од исте 
комунитади патрун од барке мале од њега патрунижата И јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се. С 
Топле држава Новска на: 18- ђенара М(оре) В(енето): по грчаски. 
Марко Ожеговић капетан од комунитади - - - - 
Трипо Матишоровић каназалијер од комунитади. 
 
50) 
Ови иде за Арбанију 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Сава покојнога Драга Јанковића с Топле од исте 
комунитади патрун од трабакуле именовате Свети Никола од њега 
патрунижата И јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу 
вјеру подписујемо се. С Топле држава Новска на: 20 ђенара: 1752 
М(оре): В(енето) – по грчаски. 
Матије Јововић суђа од комунитади - - - - 
Трипо Матишоровић каназалијер од комунитади. 



 41 

 
51) 
Ови иде за Далмацију 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Марко покојнога Митра Говчевића с Пода од исте 
комунитади патрун од барке мале од њега патрунижата И јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се. С 
Топле држава Новска на: 6 фебрара 1752: М(оре): В(енето) – по грчаски. 
Марко Ожеговић капетан од комунитади - - - - 
Трипо Матишоровић каназалијер од комунитади. 
 
52) 
Ови иде за Дубровник 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Марко покојнога Рада Дуковића патрун од барке мале од 
њега патрунижата И јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за 
већу вјеру подписујемо се. С Топле држава Новска на: 16 фебрара 1752: 
М(оре): В(енето) – по грчаски. 
Матије Јововић суђа од комунитади  
Трипо Матишоровић каназалијер од комунитади. 
 
53) 
Ови иде за Арбанију 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Јово покојнога Ивана Милашиновића с Топле од исте 
комунитади патрун од трабакуле именовата Успеније Свете Богородице 
од њега патрунижата И јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за 
већу вјеру подписујемо се. С Топле држава Новска на: 23 фебрара: 1752: 
М(оре) В(енето)  по грчаски. 
Матије Јововић суђа од комунитади  
Трипо Матишоровић каназалијер од комунитади 
 
54) 
Ови иде за Арбанију 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Марко покојнога Рада Дуковића с Топле од исте 
комунитади патрун од тартанеле именовата Свети Никола, од њега 
патрунижата И јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу 
вјеру подписујемо се. С Топле држава Новска на: 2: марча: 1753= по 
грчаски. 
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Матије Јововић суђа од комунитади  
Трипо Матишоровић каназалијер од комунитади 
 
55) 
Ови иде за Будву 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Бошко покојнога Вујата Петровића из Миочевића од исте 
комунитади патрун од барке мале од њега патрунижата И јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се. С 
Топле држава Новска на: 20: марча 1753 по грчаски. 
Матије Јововић суђа од комунитади  
Трипо Матишоровић каназалијер од комунитади 
 
57) 
Ови иде за Будву 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Петар Јованов ис Требесина од исте комунитади патрун од 
барке мале од њега патрунижата И јест чоек подпуно вјеран алити о(д) 
доброте. А за већу вјеру подписујемо се. С Топле држава Новска на: 22: 
марча: 1753 по грчаски; 
Марко Ожеговић капетан од комунитади 
Трипо Мтишоровић каназлијер од комунитади. 
 
58) 
Ови иде за Дубровник 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како патрун Лазо покојнога Пера Ожеговића ис Кута од исте 
комунитади патрун од барке мале од њега патрунижата И јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се. С 
Топле држава Новска на: 5: априла 1753 по грчаски; 
Марко Ожеговић капетан од комунитади 
Трипо Мтишоровић каназлијер од комунитади. 
 
59) 
Ови иде за Корчулу 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Вуко покојнога Мијата Јовановића из Баошића од исте 
комунитади патрун од барке мале од њега патрунижата И јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се. - С 
Топле држава Новска: на: 5- априла 1753 по грчаски. 
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Матије Јововић суђа од комунитади 
Трипо Матишоровић канзалијер од комунитади. 
 
60) 
Ови иде за Арбанију 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Јово покојнога Ивана Милашиновића с Топле од исте 
комунитади патрун трабакуле именовата Успеније Свете Богородице од 
њега патрунижата И јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за 
већу вјеру подписујемо се. - С Топле држава Новска на: 19 априла:  1753 
по грчаски. 
Матије Јововић суђа од комунитади 
Трипо Матишоровић канзалијер од комунитади. 
 

 
Лапидаријум Завичајног музеја Херцег-Нови 

 
61) 
Ови иде за Корчулу 
Сједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске како Ђуро покојнога Лаза Матовића (са) Топле од исте 
комунитади патрун од барке мале од њега патрунижата јест ћоек 
подпуно вјеран алити о(д) добороте. А за већу вјеру подписујемо се. С 
Топле држава Новска на: 24. априла 1753 по грчаски. 
Матије Јововић суђа од комунитади 
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Трипо Матишоровић канзалијер од комунитади. 
 
62) 
Ови иде за Арбанију 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Марко Јованов Даниловић с Топле од исте комунитади 
патрун од гајете од њега патрунижата И јест чоек подпуно вјеран алити 
о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се. - С Топле држава Новска 
на= 28- априла  1753 по грчаски. 
Матије Јововић суђа од комунитади 
Трипо Матишоровић канзалијер од комунитади. 
 
63) 
Ови иде за Далмацију 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Ђуро покојнога Рада Дуковића с Топле од исте комунитади 
патрун од барке мале од њега патрунижата И јест чоек подпуно вјеран 
алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се. - С Топле држава 
Новска на: 15: мађа: 1753 по грчаски. 
Матије Јововић суђа од комунитади 
Трипо Матишоровић канзалијер од комунитади. 
 
64) 
Ови иде за Дубровник 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Тодор покојнога Вујата Петровића с Кунбура од исте 
комунитади патрун од барке мале од њега патрунижата И јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се. - С 
Топле држава Новска на: 18: мађа: 1753 по грчаски. 
Матије Јововић суђа од комунитади 
Трипо Матишоровић канзалијер од комунитади. 
 
65) 
Ови иде за Млетке 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Симо покојнога Луке Драговића с Топле од исте 
комунитади патрун од трабакуле именовата Света Тројица од њега 
патрунижата И јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу 
вјеру подписујемо се. - С Топле држава Новска на: 23: мађа 1753 по 
грчаски. 
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Матије Јововић суђа од комунитади 
Трипо Матишоровић канзалијер од комунитади. 
 
66) 
Ови иде за Даламцију 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Лазо покојнога Петка Ћетковића из Баошића од исте 
комунитади патрун од гајете мале од њега патрунижата И јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се. - С 
Топле држава Новска на: 3: ђуна= 1753 по грчаски. 
Матије Јововић суђа од комунитади 
Трипо Матишоровић канзалијер од комунитади. 
 
67) 
Ови иде за Дубровник 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Јово покојнога Ђура Ђуришића с Топле од исте 
комунитади патрун од барке мале од њега патрунижата И јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се. - С 
Топле држава Новска на: 4 ђуна= 1753 по грчаски-. 
Матије Јововић суђа од комунитади 
Трипо Матишоровић канзалијер од комунитади. 
 
68) 
Ови иде за Далмацију 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Милош покојнога Цијетка Балабушића из Бијеле од исте 
комунитади патрун од барке мале од њега патрунижата И јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се. - С 
Топле држава Новска на: 6: ђуна 1753 по грчаски- 
Марко Ожеговић капетан: од комунитади 
Трипо Матишоровић канзалијер од комунитади. 
 
69) 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Јово Станише Цотовића с Топле од исте комунитади 
патрун од барке мале од њега патрунижата И јест чоек подпуно вјеран 
алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се. - С Топле држава 
Новска на: 6: ђуна 1753: по грчаски. 
Матије Јововић суђа од комунитади 
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Трипо Матишоровић канзалијер од комунитади. 
 
70) 
Ови иде за Будву 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Васо покојнога Вуијадина Павковића с Пода од исте 
комунитади патрун од барке мале од њега патрунижата И јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се. - С 
Топле држава Новска на: 7 ђуна 1753 по грчаски. 
Матије Јововић суђа од комунитади 
Трипо Матишоровић канзалијер од комунитади. 
 
71) 
Ови иде за Дубровник 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Јово покојнога Петра Чаркачића с Пода од исте комунитади 
патрун од барке мале од њега патрунижата И јест чоек подпуно вјеран 
алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се. - С Топле држава 
Новска на: 7: ђуна 1753 по грчаски. 
Матије Јововић суђа од комунитади 
Трипо Матишоровић канзалијер од комунитади. 
 
72) 
Ови иде за Будву 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Лазо покојнога Пера Ожеговића ис Кута од исте 
комунитади патрун од барке мале од њега патрунижата И јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се. - С 
Топле држава Новска на: 11: ђуна 1753 по грчаски. 
Матије Јововић суђа од комунитади 
Трипо Матишоровић канзалијер од комунитади. 
 
73) 
Ови иде за (Да)лмацију 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Јово покојнога Ивана Милашиновића с Топле од исте 
комунитади патрун од трабакуле именовата Успеније Свете Богородице 
од њега патрунижата И јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за 
већу вјеру подписујемо се. - С Топле држава Новска на: 18= ђуна= 1753 
по грчаски. 
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Матије Јововић суђа од комунитади 
Трипо Матишоровић канзалијер од комунитади. 
 
74) 
Ови иде за Корчулу 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Перо покојнога Јована Вуијачића ис Кута од исте 
комунитади патрун од барке мале од њега патрунижата И јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се. - С 
Топле држава Новска на: 2= луђа: 1753 по грчаски. 
Марко Ожеговић капетан: од комунитади 
 
75) 
Ови иде за Дубровник 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Ђуро покојнога Рада Дуковића с Топле од исте комунитади 
патрун од барке мале од њега патрунижата И јест чоек подпуно вјеран 
алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се. - С Топле држава 
Новска на: 4= луђа= 1753 по грчаски. 
Марко Ожеговић капетан: од комунитади 
 
76) 
Ови иде за Далмацију 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Марко покојнога Митра Говчевића с Пода од исте 
комунитади патрун од барке мале од њега патрунижата И јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се; С 
Топле држава Новска на: 16= луђа= 1753 по грчаски. 
Матије Јововић суђа од комунитади. 
 
77) 
Ови иде за Будву 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Јово покојнога Пера Пистолића с Топле од исте 
комунитади патрун од барке мале од њега патрунижата И јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се; С 
Топле држава Новска на: 22: луђа= 1753 по грчаски. 
Матије Јововић суђа од комунитади. 
 
78) 
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Ови иде за Далмацију 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Бошко покојнога Вуијата Петровића из Миочевића од исте 
комунитади патрун од барке мале од њега патрунижата И јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се; С 
Топле држава Новска на: 29: луђа: 1753: по грчаски. 
Матије Јововић суђа од комунитади. 
 
79) 
Ови иде за Далмацију 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Марко покојнога Митра Говчевића с Пода од исте 
комунитади патрун од барке мале од њега патрунижата И јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се; С 
Топле држава Новска на: 30: луђа: 1753: по грчаски. 
Матије Јововић суђа од комунитади. 
 
80) 
Ови иде за Дубровник 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Ми(ј)о покојнога Вуијата Петровића из Миочевића од исте 
комунитади патрун од барке мале од њега патрунижата И јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се; С 
Топле држава Новска на: 10: августа: 1753: по грчаски. 
Матије Јововић суђа од комунитади. 
Трипо Матишоровић канзалијер од комунитади. 
 
81) 
Ови иде за Далмацију 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Јоко Станише Цотовића с Топле од исте комунитади 
патрун од барке мале од њега патрунижата И јест чоек подпуно вјеран 
алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се; С Топле држава 
Новска на= 13= августа= 1753: по грчаски. 
Матије Јововић суђа од комунитади. 
Трипо Матишоровић канзалијер од комунитади. 
 
82) 
Ови иде за Будву 
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Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Лазар покојнога Вукадина Јунчевића са Жлијеба  од исте 
комунитади патрун од барке мале од њега патрунижата И јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се; С 
Топле држава Новска на= 18= августа= 1753: по грчаски. 
Матије Јововић суђа од комунитади. 
Трипо Матишоровић канзалијер од комунитади. 
 
83) 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Сава покојнога Драга Јанковића с Топле од исте 
комунитади патрун од трабакуле именовата Свети Никола од њега 
патрунижата И јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу 
вјеру подписујемо се; С Топле држава Новска на= 21= августа= 1753: по 
грчаски. 
Матије Јововић суђа од комунитади. 
Трипо Матишоровић канзалијер од комунитади 
 
84) 
Ови иде за Дубровник 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Марко покојнога Митра Говчевића с Пода од исте 
комунитади патрун од барке мале од њега патрунижата И јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се; С 
Топле држава Новска на: 23= августа 1753: по грчаски. 
Матије Јововић суђа од комунитади. 
Трипо Матишоровић канзалијер од комунитади 
 
85) 
Ови иде за Дубровник 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Лука покојнога Шимуна Мусића с Пода од исте 
комунитади патрун од тартанеле именовата Свети Никола од њега 
патрунижата И јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу 
вјеру подписујемо се; С Топле држава Новска на: 28: августа= 1753= по 
грчаски. 
Матије Јововић суђа од комунитади. 
Трипо Матишоровић канзалијер од комунитади 
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86) 
Ови иде за Млетке 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Лесандро покојнога Јова Живковића с Топле од исте 
комунитади патрун од трабакуле именовате Света Мадона од Розарије 
од њега патрунижата. И јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. А 
за већу вјеру подписујемо се; С Топле држава Новска на: 1= сетебра: 
1753 по грчаски. 
Никола Јововић суђа од комунитади. Ја Ђорђије Косић подписа за истога 
не умијући он писат. 
Трипо Матишоровић канзалијер од комунитади. 
 
87) 
Ови иде за Далмацију 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Митар покојнога Шимуна Мусића с Пода од исте 
комунитади патрун од барке мале од њега патрунижата И јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се; С 
Топле држава Новска на: 3: сетебра=  1753 по грчаски. 
Матије Јововић суђа од комунитади. 
Трипо Матишоровић канзалијер од комунитади 
 
88) 
Ови иде за Далмацију 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Марко покојнога Митра Говчевића с Пода од исте 
комунитади патрун од барке мале од њега патрунижата И јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се; С 
Топле држава Новска на: 3 сетебра=  1753 по грчаски. 
Матије Јововић суђа од комунитади. 
Трипо Матишоровић канзалијер од комунитади 
 
89) 
Ови иде за Дубровник 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Тодор Игњатија Петровића из Миочевића од исте 
комунитади патрун од барке мале од њега патрунижата И јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се; С 
Топле држава Новска на= 3 сетебра=  1753 по грчаски. 
Матије Јововић суђа од комунитади. 
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Трипо Матишоровић канзалијер од комунитади 
 
90) 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Марко покојнога Рада Дуковића с Топле  од исте 
комунитади патрун од барке мале од њега патрунижата И јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се; С 
Топле држава Новска на= 13= сетебра=  1753= по грчаски. 
Марко Ожеговић капетан: од комунитади. 
Трипо Матишоровић канзалијер од комунитади 
 
91) 
Ови иде за Леванат 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Станко Ђура Матковића с Пода од исте комунитади патрун 
од тартанеле именовата Свети Никола од њега патрунижата И јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се; С 
Топле држава Новска на= 19 сетебра  1753 по грчаски. 
Марко Ожеговић капетан: од комунитади. 
Трипо Матишоровић канзалијер од комунитади 
 
92) 
Ови иде за Леванат 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Милош покојнога Цвијетка Балабушића из Бијеле од исте 
комунитади патрун од трабакуле именовата Свети Крст од њега 
патрунижата И јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу 
вјеру подписујемо се; С Топле држава Новска на= 23 сетебра  1753 по 
грчаски. 
Матије Јововић суђа: од комунитади. 
Трипо Матишоровић канзалијер од комунитади 
 
93) 
Ови иде за Будву 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Перо покојнога Ивана Вуијачића ис Кута од исте 
комунитади патрун од барке мале од њега патрунижата И јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се; С 
Топле држава Новска на 24 сетебра  1753 по грчаски. 
Марко Ожеговић капетан: од комунитади 
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Трипо Матишоровић канзалијер од комунитади. 
 
94) 
Ови иде за Дубровник 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Ми(ј)о покојнога Вуијата Петровића из Миочевића од исте 
комунитади патрун од барке мале од њега патрунижата И јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се; С 
Топле држава Новска на= 24= сетебра=  1753 по грчаски. 
Марко Ожеговић капетан: од комунитади 
Трипо Матишоровић канзалијер од комунитади. 
 
95) 
Ови иде за Далмацију 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Милош покојнога Цвијета Балабушића из Бијеле од исте 
комунитади патрун од барке мале од њега патрунижата И јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се; С 
Топле држава Новска на: 3= отобра 1753 по грчаски. 
Марко Ожеговић капетан: од комунитади 
Трипо Матишоровић канзалијер од комунитади. 
 
96) 
Ови иде за Далмацију 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Јоко Станише Цотовића с Топле од исте комунитади 
патрун од барке мале од њега патрунижата И јест чоек подпуно вјеран 
алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се; С Топле држава 
Новска на: 9: отобра= 1753 по грчаски. 
Матије Јововић суђа од комунитади 
Трипо Матишоровић канзалијер од комунитади. 
 
97) 
Ови иде за Далмацију 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Марко Јована Даниловића с Топле од исте комунитади 
патрун од барке мале од њега патрунижата И јест чоек подпуно вјеран 
алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се; С Топле држава 
Новска на= 13: отобра= 1753= по грчаски. 
Марко Ожеговић капетан од комунитади 
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Трипо Матишоровић канзалијер од комунитади. 
 
98) 
Ови иде за Далмацију 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Симо Ђура Матковића с Пода од исте комунитади патрун 
од брацијере именовате Свети Никола од њега патрунижата И јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се; С 
Топле држава Новска на= 15 отобра= 1753 по грчаски. 
Матије Јововић суђа од комунитади 
Трипо Матишоровић канзалијер од комунитади. 
 
99) 
Ови иде за Далмацију 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Илија Мијатов Матовић с Крушевица од исте комунитади 
патрун од барке мале од њега патрунижата И јест чоек подпуно вјеран 
алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се; С Топле држава 
Новска на 14 новебра 1753 по грчаски. 
Петар Станишин капетан од комунитади 
Нико Радуловић канзалијер од комунитади. 
 
100) 
Ови иде за Дубровник 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Тодор Игњатин Петровић из Миочевића од исте 
комунитади патрун од барке мале од њега патрунижата И јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се; С 
Топле држава Новска на 15 новебра 1753 по гртачски (!). 
Јово Жарковић вици суђа за суђу Гаврила Бијелића  
Нико Радуловић канзалијер од комунитади. 
 
101) 
Ови иде за Дубровник 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Перо покојнога Милутина Ћушкана с Топле од исте 
комунитади патрун од барке мале од њега патрунижата И јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се; С 
Топле држава Новска на 10 ђенара 1753 М(оре) В(енето) по гртачски (!). 
Јово Жарковић вици суђа за суђу Гаврила Бијелића  
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Нико Радуловић канзалијер од комунитади. 
 
102) 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Joван покојнога Петра Петровића из Миочевића од исте 
комунитади патрун од барке мале од њега патрунижата И јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се; С 
Топле држава Новска на 21 фебрара: 1753 М(оре) В(енето) по гртачки 
(!). 
Јово Жарковић вици суђа за суђу Гаврила Бијелића  
Нико Радуловић канзалијер од комунитади. 
 
103) 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Марко покојнога Ђура Бабића с Пода од исте комунитади 
патрун од тартанелице од њега патрунижата И јест чоек подпуно вјеран 
алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се; С Топле држава 
Новска на 24 марча 1754 по (г)ртачки (!). 
Нико Радуловић канзалијер од комунитади. 
 
104) 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превијерне комунитади од Топле 
државе Новске, како Марко Јованов Даниловић с Топле од исте 
комунитади патрун од барке средње од њега патрунижата И јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се; С 
Топле држава Новска на 26 марча 1754 по гртачски (!). 
Јово Жарковић вици суђа за суђу Гаврила Бијелића  
Нико Радуловић канзалијер од комунитади. 
 
105) 
Ови иде за Дубровник 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Ђуро покојнога Мата Лазова с Топле  од исте комунитади 
патрун од барке мале од њега патрунижата И јест чоек подпуно вјеран 
алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се; С Топле држава 
Новска на 5 априла 1754 по грчаски. 
Јово Жарковић вици суђа за суђу Гаврила Бијелића  
Нико Радуловић канзалијер од комунитади. 
 
106) 
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Ови иде за Дубровник 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Андрија Николин Јововић с Топле од исте комунитади 
патрун од барке мале од њега патрунижата И јест чоек подпуно вјеран 
алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се; С Топле држава 
Новска на 25 априла 1754 по грчаски (!). 
Јово Жарковић вици суђа за суђу Гаврила Бијелића  
Нико Радуловић канзалијер од комунитади. 
 
107) 
Ови иде за Дубровник 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Мато Занетов Кашина с Топле од исте комунитади патрун 
од барке мале од њега патрунижата И јест чоек подпуно вјеран алити 
о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се; С Топле држава Новска на: 
25 априла 1754 по грчаски (!). 
Јово Жарковић вици суђа за суђу Гаврила Бијелића  
Нико Радуловић канзалијер од комунитади. 
 
108) 
Ови иде за Далмацију 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Севсто покојнога Дамјана з Баошића о(д) Топле од исте 
комунитади патрун од барке мале од њега патрунижата И јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се; С 
Топле држава Новска на 15 мађа: 1754 по грчаски 
Нико Радуловић канзалијер од комунитади. 
 
109) 
Ови иде з(а) Арбанију 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Саво покојнога Драга Јанковића с Топле од исте 
комунитади патрун трабакуле номината Свети Никола од њега 
патрунижата И јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу 
вјеру подписујемо се; С Топле држава Новска на 18 мађа 1754 по 
грчаски. 
Јово Жарковић вици суђа за суђу Гаврила Бијелића  
Нико Радуловић канзалијер од комунитади. 
 
110) 
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Ови иде за Дубровник 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Јово покојнога Станка с Топле од исте комунитади патрун 
од барке мале од њега патрунижата И јест чоек подпуно вјеран алити 
о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се; С Топле држава Новска на 
=23 мађа 1754 по грчаски. 
Нико Радуловић канзалијер од комунитади. 
 
111) 
Ови иде за Дубровник 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превијерне комунитади од Топле 
државе Новске, како Вуко покојнога Петка од исте комунитади патрун 
од барке мале од њега патрунижата И јест чоек подпуно вијеран алити 
о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се; С Топле држава Новска на 
26 мађа 1754 по грчаски (!). 
Јово Жарковић вици суђа за суђу Гаврила Бијелића  
Нико Радуловић канзалијер од комунитади. 
 
112) 
Ови иде за Млетке 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Вуко покојнога Јакова Заратовића с Топле од исте 
комунитади патрун од трабакуле номинате Свети Антон од Пад(о)ве од 
њега патрунижата И јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за 
већу вјеру подписујемо се; С Топле држава Новска на: 28 мађа 1754 по 
грчаски (!). 
Симо сушић суђа од комунитади. Ја Арсеније Сушић подписа за истога 
по његову оредену не умијући он писати.  
Нико Радуловић канзалијер од комунитади. 
 
113) 
Ови иде за Дубровник 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Јово покојнога Ивана Ожеговића из Кута од исте 
комунитади патрун од барке мале од њега патрунижата И јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се; С 
Топле држава Новска на: 3 ђуна 1754 по грчаски. 
Нико Радуловић канзалијер од комунитади. 
 
114) 
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Ови иде з(а) Арбанију 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Иво покојнога Ника Горакући с Топле од исте комунитади 
патрун од газеле номината Мадона ди шалуте и Свети Јован од њега 
патрунижата И јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу 
вјеру подписујемо се; С Топле држава Новска на: 4 ђуна 1754 по 
грчаски. 
Петар Станишин капетан од комунитади  
Нико Радуловић канзалијер од комунитади. 
 
115) 
Ови иде за Будву 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Иво покојнога Крила Бронзе с Топле од исте комунитади 
патрун од барке мале од њега патрунижата И јест чоек подпуно вјеран 
алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се; С Топле држава 
Новска на: 5 ђуна 1754 по грчаски. 
Јово Жарковић вици суђа за Гаврила Бијелића 
Нико Радуловић канзалијер од комунитади. 
 
116) 
Ови иде за Дубровник 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Јован покојнога Петра Петрoвића из Миочевића од исте 
комунитади патрун од барке мале од њега патрунижата И јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се; С 
Топле држава Новска на: 11 ђуна 1754 по грчаски. 
Симо Сушић суђа од комунитади. Ја Арсеније Сушић подписа за истога 
по његову оредену не умијући он писати.  
Нико Радуловић канзалијер од комунитади. 
 
117) 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Јован покојнога Петра Петровића из Миочевића од исте 
комунитади патрун од барке мале од њега патрунижата И јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се; С 
Топле држава Новска на 16 ђуна 1754 по грчаски. 
Симо Сушић суђа од комунитади. Ја Арсеније Сушић подписа за истога 
по његову оредену не умијући он писати.  
Нико Радуловић канзалијер од комунитади. 
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118) 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Мијат покојнога Цвијета Балабушића из Бијеле од исте 
комунитади патрун од ба(р)ке мале од њега патрунижата И јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјери подписујемо се; С 
Топле држава Новска на 28 ђуна 1754 по (г)рчаски. 
Симо Сушић суђа од комунитади. Ја Арсеније Сушић подписа за истога 
по његову оредену не умијући он писати.  
Нико Радуловић канзалијер од комунитади. 
 
119) 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Митар покојнога Шимуна Мусића с Пода од исте 
комунитади патрун од барке мале од њега патрунижата И јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се; С 
Топле држава Новска на: 2 луља 1754 по грчаски. 
Јово Жарковић вици суђа за суђу Гаврила Бијелића 
Нико Радуловић канзалијер од комунитади. 
 
120) 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Иван покојнога Мата Лазова с Топле од исте комунитади 
патрун од барке мале од њега патрунижата И јест чоек подпуно вјеран 
алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се; С Топле држава 
Новска на: 8 луђа 1754 по грчаски. 
Јово Жарковић вици суђа за суђу гаврила Бијелића 
Нико Радуловић канзалијер од комунитади. 
 
121) 
Иде за Дубровник 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Марко покојнога Митра Говчевића с Пода од исте 
комунитади патрун од барке мале од њега патрунижата И јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се; С 
Топле држава Новска на; 13 луља 1754 по грчаски. 
Симо Сушић суђа од комунитади. Ја Арсеније Сушић подписа за истога 
по његову оредену не умијући он писати.  
Нико Радуловић канзалијер од комунитади. 
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122) 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Марко Иваов Горакући с Топле од исте комунитади патрун 
од барке мале од њега патрунижата И јест чоек подпуно вјеран алити 
о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се; С Топле држава Новска на: 
13 луља: 1754 по грчаски. 
Симо Сушић суђа од комунитади. Ја Арсеније Сушић подписа за истога 
по његову оредену не умијући он писати.  
Нико Радуловић канзалијер од комунитади. 
 
123) 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Иван покојнога Петра Петровића из Миочевића од исте 
комунитади патрун од барке мале од њега патрунижата И јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се; С 
Топле држава Новска на: 22 луља 1754 по грчаски. 
Симо Сушић суђа од комунитади. Ја Арсеније Сушић подписа за истога 
по његову оредену.  
Нико Радуловић канзалијер од комунитади. 
 
124) 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Марко покојнога Рада Дуковића с Топле од исте 
комунитади патрун од т(а)ртанеле од њега патрунижата И јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се; С 
Топле држава Новска на: 8: августа 1754 по грчаски. 
Јово Жарковић вици суђа за Гаврила Бијелића 
Нико Радуловић канзалијер од комунитади. 
 
125) 
Ови иде за Арбанију 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Марко покојнога Рада Дуковића с Топле од исте 
комунитади патрун од т(а)ртанеле од њега патрунижата И јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се; С 
Топле држава Новска на: 8: августа 1754 по грчаски. 
Јово Жарковић вици суђа за Гаврила Бијелића 
Нико Радуловић канзалијер од комунитади. 
 
126) 
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Ови иде за Арбанију 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Јово покојнога Ивана Милашиновића с Топле од исте 
комунитади патрун од трабакуле именовата Успеније Свете Богородице 
од њега патрунижата И јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за 
већу вјеру подписујемо се; С Топле држава Новска на: 12 августа 1754 
по грчаски. 
Јово Жарковић вици суђа за Гаврила Бијелића 
Нико Радуловић канзалијер од комунитади. 
 
127) 
Ови иде за Дубровник 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Ђуро покојнога Воина Милановића с Топле од исте 
комунитади патрун од т(а)ртанеле од њега патрунижата И јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се; С 
Топле држава Новска на 11 сетебра 1754 по грчаски. 
Јово Жарковић суђа за Гаврила Бијелића 
Нико Радуловић канзалијер од комунитади. 
 
128) 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Симо Ђуров Матковић с Пода од исте комунитади патрун 
од т(а)ртанеле од њега патрунижата И јест чоек подпуно вјеран алити 
о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се; С Топле држава Новска на: 
14 сетебра 1754. 
Симо Сушић суђа од комунитади. Арсеније Сушић подписа за истога не 
умијући он писати 
Нико Радуловић канзалијер од комунитади. 
 
129) 
Ови иде за Дубровник 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Перо покојнога Милутина Косића с Топле од исте 
комунитади патрун од т(а)ртанеле од њега патрунижата И јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се; С 
Топле држава Новска на 15 сетебра 1754 по грчаски. 
Јово Жарковић вици суђа за Гаврила Бијелића 
Нико Радуловић канзалијер од комунитади. 
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130) 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Мато Антона Кашина с Топле од исте комунитади патрун 
од т(а)ртанеле од њега патрунижата И јест чоек подпуно вјеран алити 
о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се; С Топле држава Новска на: 
12 отобра 1754 по грчаски. 
Симо Сушић суђа од комунитади. Арсеније Сушић подписа по његову 
оредену 
Нико Радуловић канзалијер од комунитади. 
 
131) 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како од исте комунитади патрун од т(а)ртанеле од њега 
патрунижата И јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу 
вјеру подписујемо се; С Топле држава Новска на:  1754 по грчаски. 
Симо Сушић суђа од комунитади. Арсеније Сушић подписа по његову 
оредену 
Нико Радуловић канзалијер од комунитади. 
 
132) 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади о(д Топле) 
државе Новске, како Митар покојнога Шимуна Мусића с Пода од исте 
комунитади патрун од барке мале од њега патрунижата И јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се; С 
Топле држава Новска на: 13 отобра 1754 по грчаски. 
Симо Сушић суђа од комунитади. Арсеније Сушић подписа по његову 
оредену не умијући он писати 
Нико Радуловић канзалијер од комунитади. 
 
133) 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Јоку Вука Заротовића (!) с Топле од исте комунитади 
патрун од трабакуле Свети Јожеп од њега патрунижата И јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се; С 
Топле држава Новска на:  14 отобра 1754 по грчаски. 
Нико Радуловић канзалијер од комунитади. 
 
134) 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Насто покојнога Ј(о)ванна с Топле од исте комунитади 
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патрун од барке мале од њега патрунижата И јест чоек подпуно вјеран 
алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се; С Топле држава 
Новска на:  4 децебра 1754 по грчаски. 
Симо Сушић суђа од комунитади. Арсеније Сушић подписа по његову 
оредену 
Нико Радуловић канзалијер од комунитади. 
 
135) 
Ови иде за Млетке 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како патрун Лесандро Воинов Војновић патрун од трабакуле 
Свети Никола од исте комунитади од њега патрунижата И јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се; С 
Топле држава Новска на 11 децебра  1754 по грчаски. 
Симо Сушић суђа од комунитади. Арсеније Сушић подписа по његову 
оредену 
Нико Радуловић канзалијер од комунитади. 
 
136) 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Станко Ђуров Матковић с Пода патрун од барке мале од 
исте комунитади од њега патрунижата И јест чоек подпуно вјеран алити 
о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се; С Топле држава Новска на: 
17 фебрара 1754 М(оре) В(енето) по грчаски. 
Симо Сушић суђа од комунитади. Арсеније Сушић подписа по његову 
оредену 
Нико Радуловић канзалијер од комунитади. 
 
137) 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Митар покојнога Шимуна Мусића с Пода од исте 
комунитади патрун од барке мале од њега патруниђата И јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се; С 
Топле држава Новска на: 23 фебрара 1754 по грчаски. 
Симо Сушић суђа од комунитади. Арсеније Сушић подписа по његову 
оредену 
Нико Радуловић канзалијер од комунитади. 
 
138) 
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Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Мато Антонов Кашина с Топле од исте комунитади патрун 
од барке мале од њега патруниђата И јест чоек подпуно вјеран алити о(д) 
доброте. А за већу вјеру подписујемо се; С Топле држава Новска на: 24 
фебрара 1754 по грчаски. 
Симо Сушић суђа од комунитади. Арсеније Сушић подписа по његову 
оредену 
Нико Радуловић канзалијер од комунитади. 
 
139) 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Марко Иванов Даниловић с Топле од исте комунитади 
патрун од гајете од њега патруниђата И јест чоек подпуно вјеран алити 
о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се; С Топле држава Новска на: 
24 фебрара 1754 М(оре) В(енето) по грчаски. 
Симо Сушић суђа од комунитади. Ја Арсеније Сушић подписа за истога 
Нико Радуловић канзалијер од комунитади. 
 
140) 
Ови иде за Арбанију 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Митар покојнога Шимуна Мусића с Пода од исте 
комунитади патрун од барке мале од њега патруниђата. И јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се; С 
Топле држава Новска на: 5: марча 1755 по грчаски. 
Симо Сушић суђа од комунитади. Арсеније Сушић подписа по његову 
оредену не умијући он писати 
Нико Радуловић канзалијер од комунитади. 
 
141) 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Јово покојнога Ивана Милашиновића с Топле од исте 
комунитади патрун од трабакуле именовата Успеније Свете Богородице 
од њега патруниђата И јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за 
већу вјеру подписујемо се; С Топле држава Новска на: 19 марча 1755 по 
грчаски. 
Симо Сушић суђа од комунитади. Арсеније Сушић подписа по његову 
оредену не умијући он писати 
Нико Радуловић канзалијер од комунитади. 
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142) 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како лазар Лучин Матијашевић с Топле од исте комунитади 
патрун од барке мале од њега патруниђата И јест чоек подпуно вјеран 
алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се; С Топле држава 
Новска на: 16 мађа 1755 по грчаски. 
Симо Сушић суђа од комунитади. Арсеније Сушић подписа по његову 
оредену 
Нико Радуловић канзалијер од комунитади. 
 
143) 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Ђурет(о). покојнога Воина Милановића с Топле од исте 
комунитади патрун од барке мале од њега патруниђата И јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се- - - - - 
С Топле држава Новска на: 11. ђуна  1755 по грча(с)ки. 
Јово Жарковић капетан: од комунитади 
Нико Комленович канчалијер: од комунитади. 
 
144) 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Ђуро Филипов с Пода од исте комунитади патрун од барке 
мале од њега патруниђата. И јест чоек подпуно вјеран алити о(д) 
доброте. А за већу вјеру подписујемо се - - - - - - - - - С Топле држава 
Новска на:  1754 по грчаски. 
Јово Жарковић капетан: од комунитади 
Нико Комленовић канзалијер: од комунитади. 
 
145) 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Вуко Мирковић с Топле од исте комунитади патрун од 
барке мале од њега патруниђата. И јест чоек подпуно вјеран алити о(д) 
доброте. А за већу вјеру подписујемо се - - - - - - - - - С Топле држава 
Новска на 4 јула  1755 по грчаски. 
Јово Жарковић капетан: од комунитади 
Никола Комленовић канзалијер: од комунитади. 
 
146) 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Станко Ђуров Матковић с Пода од исте комунитади патрун 
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од једне т(а)ртанеле од њега патруниђата. И јест чоек подпуно вјеран 
алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се - - - - - - - - - С Топле 
држава Новска на 15 јуља 1755 по грчаски. 
Јово Жарковић капетан: од комунитади 
Николо Комленовић канзалијер: од комунитади. 
 
147) 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Лазар Луке Матијашевића с Топле од исте комунитади 
патрун од барке мале од њега патруниђата. И јест чоек подпуно вјеран 
алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се - - - - - - - - - С Топле 
држава Новска на: 17 јуља 1755 по грчаски. 
Јово Жарковић капетан: од комунитади 
Николо Комленовић канзалијер: од комунитади. 
 
148) 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Никола Вуковић из Требесина од исте комунитади патрун 
од једене (!) трабакуле од њега патруниђата. И јест чоек подпуно вјеран 
алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се - - - - - - - - - С Топле 
држава Новска на 9. августа 1755:  по грчаски. 
Јово Жарковић капетан: од комунитади 
Николо Комленовић канзалијер: од комунитади. 
 
149) 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Ђуро Лазовић с Топле од исте комунитади патрун од барке 
мале од њега патруниђата. И јест чоек подпуно вјеран алити о(д) 
доброте. А за већу вјеру подписујемо се - - - - - - - - - С Топле држава 
Новска на 11 августа  1755 по грчаски. 
Јово Жарковић капетан: од комунитади 
Николо Комленовић канзалијер: од комунитади. 
 
150) 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како патрун Лесандро Војновић с Топле патрун од једнога 
пјелига од њега патруниђата. И јест чоек подпуно вјеран алити о(д) 
доброте. А за већу вјеру подписујемо се - - - - - - - - - С Топле држава 
Новска на: 19 августа  1755: по грчаски. 
Јово Жарковић капетан: од комунитади 
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Николо Комленовић канзалијер: од комунитади 
 
151) 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Николо Занетовић с Топле патрун од барке мале од њега 
патруниђата. И јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу 
вјеру подписујемо се - - - - - - - - - С Топле држава Новска на 24 августа  
1755 по грчаски. 
Јово Жарковић капетан: од комунитади 
Николо Комленовић канзалијер: од комунитади 
 
152) 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Јово покојнога Станка с Топле патрун од мале барке од 
њега патруниђата. И јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за 
већу вјеру подписујемо се - - - - - - - - - С Топле држава Новска на 26: 
августа  1755 по грчаски. 
Јово Жарковић капетан: од комунитади 
Николо Комленовић канзалијер: од комунитади 
 
153) 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Ми(јо) покојнога Вујата из Миочевића патрун од барке 
мале од њега патруниђата. И јест чоек подпуно вјеран алити о(д) 
доброте. А за већу вјеру подписујемо се - - - - - - - - - С Топле држава 
Новска на: 8: сетебра  1:7:5.5: по грчаски. 
Јово Жарковић капетан: од комунитади 
Николо Комленовић канзалијер: од комунитади 
 
154) 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Јово покојнога Ђура Ђуришића с Топле патрун од барке 
мале од њега патруниђата. И јест чоек подпуно вјеран алити о(д) 
доброте. А за већу вјеру подписујемо се - - - - - - - - - С Топле држава 
Новска на: 10: сетебра  1755 по грчаски. 
Јово Жарковић капетан: од комунитади 
Николо Комленовић канзалијер: од комунитади 
 
155) 
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Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Ми(ј)о покојнога Вуијата из Миочевића патрун од мале 
барке од њега патруниђата. И јест чоек подпуно вјеран алити о(д) 
доброте. А за већу вјеру подписујемо се - - С Топле држава Новска на: 
17: сетебра  1755 по грчаски. 
Јово Жарковић капетан: од комунитади 
Николо Комленовић канзалијер: од комунитади 
 
156) 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Перо покојнога Милутина с Топле патрун од мале барке од 
њега патруниђата. И јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за 
већу вјеру подписујемо се - - С Топле држава Новска на 19 сетебра  1755 
по грчаски. 
Јово Жарковић капетан: од комунитади 
Николо Комленовић канзалијер: од комунитади 
 
157) 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Глиго покојнога Драга с Топле патрун од барке мале од 
њега патруниђата. И јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за 
већу вјеру подписујемо се - С Топле држава Новска на: 22: сетебра  1755: 
по грчаски. 
Јово Жарковић капетан: од комунитади 
Николо Комленовић канзалијер: од комунитади 
 
158) 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Јово покојнога Ивана с Топле патрун од једне трабакуле од 
њега патруниђата. И јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за 
већу вјеру подписујемо се - С Топле држава Новска на: 22: отобра  1755: 
по грчаски. 
Јово Жарковић капетан: од комунитади 
Николо Комленовић канзалијер: од комунитади 
 
159) 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Ми(ј)о покојнога Вуијата из Миочевића патрун од мале 
барке од њега патруниђата. Јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. 
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А за већу вјеру подписујемо се - - - С Топле држава Новска на: 22: 
отобра  1755: по грчаски. 
Јово Жарковић капетан: од комунитади 
Николо Комленовић канзалијер: од комунитади 
 
160) 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Симо Матковић с Пода патрун од једне т(а)ртанеле од њега 
патруниђата. Јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу 
вјеру подписујемо се - - - С Топле држава Новска на: 21 децебра:  1:7:5:5: 
по грчаски. 
Јово Жарковић капетан: од комунитади 
Николо Комленовић канзалијер: од комунитади 
 
161) 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Мато Кашина с Топле патрун од барке мале  од њега 
патруниђата. Јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу 
вјеру подписујемо се - - - С Топле држава Новска на: 21 децебра:  1:755 
по грчаски. 
Јово Жарковић капетан: од комунитади 
Николо Комленовић канзалијер: од комунитади 
 
162) 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како  Михо покојнога Вуијата из Миочевића патрун од барке 
мале од њега патруниђата. Јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. 
А за већу вјеру подписујемо се - - - С Топле држава Новска на: 26 
децебра:  1755: по грчаски. 
Јово Жарковић капетан: од комунитади 
Николо Комленовић канзалијер: од комунитади 
 
163) 
Сједочимо ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Лазар Матијашевић с Топле патрун од барке мале од њега 
патруниђата. Јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу 
вјеру подписујемо се - - - С Топле држава Новска на: 2: ђенара 1755: по 
грчаски. 
Јово Жарковић капетан: од комунитади 
Николо Комленовић канзалијер: од комунитади 
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164) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске, како Јаков покојнога Мишинежа с Пода патрун од барке 
мале. Јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру 
подписујемо се - - - С Топле држава Новска на 19 ђенара 1756 по 
грчаски. 
Јово Жарковић капетан: од комунитади 
Николо Комленовић канзалијер: од комунитади 
 
165) 
Чинимо вјеру капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске, како Марко покојнога Јова Косића с Топле патрун од барке 
мале. Јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру 
подписујемо се - - - С Топле држава Новска на: 30: ђенара:  1756 по 
грчаски. 
Јово Жарковић капетан: од комунитади 
Николо Комленовић канзалијер: од комунитади 
 
166) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске, како Марко Даниловић с Топле патрун од барке мале. 
Јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру 
подписујемо се - - - С Топле држава Новска на: 9: фебара: 1756. по 
грчаски. 
Јово Жарковић капетан: од комунитади 
Николо Комленовић канзалијер: од комунитади 
 
167) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске, како Симо Милошев с Топле патрун од барке мале од 
њега патруниђата. Јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за 
већу вјеру подписујемо се - - - С Топле држава Новска на: 12 фебрара  
1:7:5:6: по грчаски. 
Јово Жарковић капетан: од комунитади 
Николо Комленовић канзалијер: од комунитади 
 
168) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске, како Дајо покојнога Марка с Топле патрун од барке мале 
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од њега патруниђата. Јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за 
већу вјеру подписујемо се - - - С Топле држава Новска на: 4: марча 
1.7.5.6 по грчаски. 
Јово Жарковић капетан: од комунитади 
Николо Комленовић канзалијер: од комунитади 
 
169) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске, како Јово покојнога Станка с Топле патрун од барке 
мале од њега патруниђата. Јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. 
А за већу вјеру подписујемо се - - - С Топле држава Новска на 5: марча 
1756 по грчаски. 
Јово Жарковић капетан: од комунитади 
Николо Комленовић канзалијер: од комунитади 
 
170) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске, како Јово покојнога Станка с Топле патрун од барке 
мале од њега патруниђата. Јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. 
А за већу вјеру подписујемо се - - - С Топле држава Новска на 12 априла 
1756 по грчаски. 
Јово Жарковић капетан: од комунитади 
Николо Комленовић канзалијер: од комунитади 
 
171) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске, како Дајо покојнога Марка с Топле патрун од барке мале 
од њега патруниђата. Јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за 
већу вјеру подписујемо се - - - С Топле држава Новска на: 25: априла 
1756: по грчаски. 
Јово Жарковић капетан: од комунитади 
Николо Комленовић канзалијер: од комунитади 
 
172) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске, како Марко Даниловић с То(пле) патрун од једне 
т(а)ртанеле од њега патруниђата. Јест чоек подпуно вјеран алити о(д) 
доброте. А за већу вјеру подписујемо се - - - С Топле држава Новска на: 
26: априла 1756 по грчаски. 
Јово Жарковић капетан: од комунитади 
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Николо Комленовић канзалијер: од комунитади. 
 
173) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске, како Марко Даниловић с То(пле) патрун од једне 
т(а)ртанеле од њега патруниђата. Јест чоек подпуно вјеран алити о(д) 
доброте. А за већу вјеру подписујемо се - - - С Топле држава Новска на: 
26: априла 1756 по грчаски. 
Јово Жарковић капетан: од комунитади 
Николо Комленовић канзалијер: од комунитади. 
 

 
Збирка Поморског музеја Котор 

 
174) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске, како Стијепо Митров из Бијеле патрун од једне гајете од 
њега патруниђата. Јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за 
већу вјеру подписујемо се - - - С Топле држава Новска на: 30: априла 
1756: по грчаски. 
Јово Жарковић капетан: од комунитади 
Николо Комленовић канзалијер: од комунитади. 
 
175) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске, како Лазар Матијешевић с Топле патрун од барке мале 
од њега патруниђата. Јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за 
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већу вјеру подписујемо се - - - С Топле држава Новска на: 2: мађа 1756: 
по грчаски. 
Јово Жарковић капетан: од комунитади 
Николо Комленовић канзалијер: од комунитади. 
 
176) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске, како Јово покојнога Станка с Топле патрун од барке 
мале од њега патруниђата. Јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. 
А за већу вјеру подписујемо се - - - С Топле држава Новска на .18. мађа. 
1.7.5.6. по грчаски. 
Јово Жарковић капетан: од комунитади 
Николо Комленовић канзалијер: од комунитади. 
 
177) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске, како Симо Вукадинов Јунчевић са Жлијеба патрун од 
барке мале од њега патрониђата. Јест чоек подпуно вјеран алити о(д) 
доброте. А за већу вјеру подписујемо се - - - С Топле држава Новска на: 
18: мађа 1756. по грчаски. 
Јово Жарковић капетан: од комунитади 
Николо Комленовић канзалијер: од комунитади. 
 
178) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске, како Јово покојнога Ивана Милашиновића с Топле 
патрун од једнога пјелига од њега патрониђата. Јест чоек подпуно вјеран 
алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се - - - С Топле држава 
Новска на 18: мађ 1756. по грчаски. 
Јово Жарковић капетан: од комунитади 
Николо Комленовић канзалијер: од комунитади. 
 
179) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превијерне комунитади од Топле 
државе Новске, како Томо покојнога Петка из Баошића патрун од једне 
гајете од њега патрониђата. Јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. 
А за већу вјеру подписујемо се - - - С Топле држава Новска на: 20: мађа: 
1756 по грчаски. 
Јово Жарковић капетан: од комунитади 
Николо Комленовић канзалијер: од комунитади. 
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180) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске, како Мато Кашина с Топле патрун од барке мале од њега 
патрунеђата. Јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу 
вјеру подписујемо се - - - С Топле држава Новска на: 2.5. мађа 1756: по 
грчаски. 
Јово Жарковић капетан: од комунитади 
Николо Комленовић канзалијер: од комунитади. 
 
181) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске, како Марко Попов Матовић с Крушевица патрун од 
барке мале од њега патрунеђата. Јест чоек подпуно вјеран алити о(д) 
доброте. А за већу вјеру подписујемо се - - - С Топле држава Новска на: 
29: мађа 1756. по грчаски. 
Јово Жарковић капетан: од комунитади 
Николо Комленовић канзалијер: од комунитади. 
 
182) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске, како Ми(ј)о покојнога Вуијата из Миочевића патрун од 
барке мале од њега патрониђата. Јест чоек подпуно вјеран алити о(д) 
доброте. А за већу вјеру подписујемо се - - - С Топле држава Новска на: 
2: ђуна. 1.7.5.6. по грчаски. 
Јово Жарковић капетан: од комунитади 
Николо Комленовић канзалијер: од комунитади 
 
183) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске, како Иван Марковић с Топле патрун од једне т(а)ртанеле 
од њега патруниђата. Јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за 
већу вјеру подписујемо се - - - С Топле држава Новска на: 4: ђуна 
.1.7.5.6. по грчаски. 
Јово Жарковић капетан: од комунитади 
Николо Комленовић канзалијер: од комунитади. 
 
184) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске, како Лесандро покојнога Воина Милошевића с Топле 
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патрун од једнога пјелига од њега патрунеђата. Јест чоек подпуно вјеран 
алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се - - - С Топле држава 
Новска на 16 ђуниа 1756 по гирчански. 
Капетан Вуковој Кнежев од комунитади 
Пијетро Петровић канзалијер: од комунитади. 
 
185) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске, како Јоко покојнога Станка Бје(ло)бавлића с Топле 
патрун од једне тртанеле од њега патрунеђата. Јест чоек подпуно вјеран 
алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се - - - С Топле држава 
Новска на 16 ђунија 1756 по гирчански. 
Капетан Вуковој Вуков од комунитади 
Пијетро Петровић канзалијер: од комунитади. 
 
186) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске, како патрун Лука Николич покојнога Божа Николића с 
Топле патрун од једне барке од њега патрунеђата. Јест чоек подпуно 
вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се - - - С Топле 
држава Новска на 20 ђуниа по гирчански. 
Капетан Вуковој Вуков од комунитади 
Пијетро Петровић канзалијер: од комунитади. 
 
187) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске, како Ми(ј)о Вуијатов покојнога Вујата Петровића с 
Кумбура патрун од једне барке мале од њега патрунеђата. Јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се - - - С 
Топле држава Новска на 22 ђуниа 1756 по гирчански. 
Капетан Вуковој Вуков од комунитади 
Пијетро Петровић канзалијер: од комунитади. 
 
188) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске, како Петар Сенић покојнога Јована Сени(ћа) с Топле 
патрун од једне барке мале  мале од њега патрунеђата. Јест чоек подпуно 
вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се - - - С Топле 
држава Новска на 23 ђуниа 1756по грчаски. 
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Матије Јововић подписујем за суђу Лесандра Живковића будући мољен 
од њега не умиучи он писати 
Пијетро Петровић канчалијер од комунитади. 
 
189) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске, како Симо Вукадинов покојнога Вукадина Јунчевића са 
Жлијеба патрун од једне барке мале од њега патрунеђата. Јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се - - - С 
Топле држава Новска на 25 ђуниа 1756 по гирчански. 
Матије Јововић подписујем за суђу Лесандра Живковића будући мољен 
од њега не умиучи он писати 
Пијетро Петровић канчалијер од комунитади. 
 
190) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске, како Ђуро покојнога Рада Дуковића патрун од једне 
барке мале од истога патрунеђата. Јест чоек подпуно вјеран алити о(д) 
доброте. А за већу вјеру подписујемо се - - - С Топле држава Новска на 
25 ђунио 1756 по гирчански. 
Мат(и)је Јововић подписујем за суђу Лесандра Живковића будући 
мољен од њега не умиучи он писати 
Пијетро Петровић канчалијер од комунитади. 
 
191) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске, како Ми(ј)о покојнога Вуијата Петровића с Кунбура 
патрун од барке од истога патрунеђата. Јест чоек подпуно вјеран алити 
о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се - - - С Топле држава Новска 
на 28 ђуниа 1756 по гирчански. 
Мат(и)је Јововић подписујем за суђу Лесандра Живковића будући 
мољен од њега 
Пијетро Петровић канчалијер од комунитади. 
 
192) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске, како Махим покојнога Луке Гаврилова патрун од једне 
барке од истога патрунеђата. Јест чоек подпуно вјеран алити о(д) 
доброте. А за већу вјеру подписујемо се - - - С Топле држава Новска на 
30 ђуниа 1756 по гирчански. 
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Мат(и)је Јововић подписујем за суђу Лесандра Живковића будући од 
њега мољен 
Пијетро Петровић канчалијер од комунитади. 
 
193) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске, како Јово покојнога Вукашина Лендича с Топле патрун 
од једне барке од истога патрунеђата. Јест чоек подпуно вјеран алити 
о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се - - - С Топле држава Новска 
на 30 ђуниа 1756 по гирчански. 
Мат(и)је Јововић подписујем за суђу Лесандра Живковића будући од 
њега мољен 
Пијетро Петровић канчалијер од комунитади. 
 
194) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске, како Ми(ј)о покојнога Вуијата Петровића с Кумбура 
патрун од једне барке од истога патрунеђата. Јест чоек подпуно вјеран 
алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се - - - С Топле држава 
Новска на 30 ђуниа 1756 по гирчански. 
Вуковој Кнежев капетан од комунитади 
Пијетро Петровић канчалијер од комунитади. 
 
195) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске, како Симо капетана Милоша с Топле патрун од једне 
барке од истога патрунеђата. Јест чоек подпуно вјеран алити о(д) 
доброте. А за већу вјеру подписујемо се - - - С Топле држава Новска на 
30 ђуниа 1756 по гирчански. 
Мат(и)је Јововић подписујем за суђу Лесандра Живковића будући од 
њега мољен 
Пијетро Петровић канчалијер од комунитади. 
 
196) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од То(пле) 
државе Новске, како Ђуро покојнога Рада Дуковића с Топле патрун од 
једне барке  од истога патрунеђата. Јест чоек подпуно вјеран алити о(д) 
доброте. А за већу вјеру подписујемо се - - - С Топле држава Новска на 
18 аугуста 1756 по гирчански. 
Пијетро Петровић канчалијер од комунитади. 
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197) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превијерне комунитади од Топле 
државе Новске, како Ми(ј)о покојнога Вуијата Петровића с Кумбура 
патрун од једне барке од истога патрунеђата. Јест чоек подпуно вијеран 
алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се - - - С Топле држава 
Новска на 7 августа 1756 по гирчански. 
Вуковој Кнежев капетан од комунитади 
Пијетро Петровић канчалијер од комунитади 
 
198) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске, како Лесандро покојнога Јова Живковића с Топле патрун 
од једне трабакуле речене Ла Мадона дел Розарио од њега патрунеђата. 
Јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру 
подписујемо се - - - С Топле држава Новска на 9 аугуста 1756 по 
гирчански. 
Матије Јововић подписујем за суђу лесандра Живковића будући мољен 
од њега не умијући он писати 
Пијетро Петровић канчалијер од комунитади. 
 
199) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске, како Ђуро Лазаревић покојнога Матиа с Топле патрун од 
једне гајете од њега патрунеђата. Јест чоек подпуно вјеран алити о(д) 
доброте. А за већу вјеру подписујемо се - - - С Топле држава Новска на 
14 аугуста 1756 по гирчански. 
Лесандро Живковић суђа од комунитади 
Пијетро Петровић канчалијер од комунитади. 
 
200) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске, како Ми(ј)о покојнога Вуијата Петровића с Кумбура 
патрун од једне барке мале од истога патрунеђата. Јест чоек подпуно 
вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се - - - С Топле 
држава Новска на 19 аугуста по гирчански. 
Вуковој Кнежев капетан од комунитади 
Пијетро Петровић канчалијер од комунитади. 
 
201) 
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Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске, како  патрун од једне барке мале од истога патрунеђата. 
Јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру 
подписујемо се - - - С Топле држава Новска  по гирчански. 
Вуковој Кнежев капетан од комунитади 
Пијетро Петровић канчалијер од комунитади. 
 
202) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске, како Пијеро Башић с Топле патрун од једне барке од 
истога патрунеђата. Јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за 
већу вјеру подписујемо се - - - С Топле држава Новска 19 аугуст 1756 по 
гирчански. 
Вуковој Кнежев капетан од комунитади 
Пијетро Петровић канчалијер од комунитади. 
 
203) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске, како Николо покојнога Гаврила Станича с Топле патрун 
од једне трабакуле речене Мадона дел Розарио од истога патрунеђата. 
Јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру 
подписујемо се - - - С Топле држава Новска на 21 аугуста 1756 по 
гирчански. 
Вуковој Кнежев капетан од комунитади 
Пијетро Петровић канчалијер од комунитади. 
 
204) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске, како Јово Петра Штанишина с Крушевица патрун од 
једне трабакуле речене Мадона ди Лорето и Сант Антонио од истога 
патрунеђата. Јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу 
вјеру подписујемо се - - - С Топле држава Новска на 21 аугуста 1756 по 
гирчански. 
Матије Јововић подписујем за суђу Лесандра Живковића будући од 
истога мољен 
Пијетро Петровић канчалијер од комунитади.. 
 
205) 
(Ч)инимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске, како Лазар покојнога Петра Мусића с Пода патрун од 
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једне барке од истога патрунеђата. Јест чоек подпуно вјеран алити о(д) 
доброте. А за већу вјеру подписујемо се - - - С Топле држава Новска на 
24 аугуста 1756 по гирчански. 
Матије Јововић подписујем за суђу Лесандра Живковића будући од њега 
мољен 
Пијетро Петровић канчалијер од комунитади.. 
 
206) 
(Ч)инимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске, како Јован покојнога Петра Ђурасовића патрун од једне 
барке од истога патрунеђата. Јест чоек подпуно вјеран алити о(д) 
доброте. А за већу вјеру подписујемо се - - - С Топле држава Новска на 
25 аугуста 1756 по гирчански. 
Матије Јововић подписујем за суђу Лесандра Живковића будући од 
истога мољен 
Пијетро Петровић канчалијер од комунитади. 
 
207) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске, како Митар покојнога Шимуна Мусића с Пода патрун од 
једне барке мале од истога патрунеђата. Јест чоек подпуно вјеран алити 
о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се - - - С Топле држава Новска 
на .29. аугуста 1756 по грчаски. 
Матије Јововић подписујем за суђу Лесандра Живковића будући мољен 
од њега не умијући он писати 
Пијетро Петровић канчалијер од комунитади. 
 
208) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске, како Петар Батлаић с Топле патрун од једне барке од 
истога патрунеђата. Јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за 
већу вјеру подписујемо се - - - С Топле држава Новска на 27 (сете)бра 
1756 по грчаски. 
Вуковој Кнежев капетан од комунитади 
Пијетро Петровић канчалијер од комунитади. 
 
209) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске, како Иван с Топле патрун од једне барке од истога 
патрунеђата. Јест чоек подпуно вјеран алити о(д) работе. А за већу вјеру 
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подписујемо се - - - С Топле држава Новска на 4 (сете)бра 1756 по 
гирчански. 
Матије Јововић подписујем се за суђу Лесандра Живковића будући 
мољен од њега 
Пијетро Петровић канчалијер од комунитади. 
 
210) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске, како Ми(ј)о покојнога Вујата Петровића с Кумбура 
патрун од једне гајете од истога патрунеђата. Јест чоек подпуно вјеран 
алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се - - - С Топле држава 
Новска на 22 (сете)бра 1756 по гирчански. 
Матије Јововић подписујем се за суђу Лесандра Живковића будући од 
истога мољен 
Пијетро Петровић канчалијер од комунитади. 
 
211) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске, како Мојсије покојнога Ника Магазиновића с Топле 
патрун од једне барке мале од истога патрунеђата. Јест чоек подпуно 
вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се - - - С Топле 
држава Новска на 28 (сете)бра 1756 по гирчански. 
Вуковој Кнежев капетан од комунитади 
Пијетро Петровић канчалијер од комунитади. 
 
212) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске, како Матије Милашиновић с Топле патрун од једне 
барке од истога патрунеђата. Јест чоек подпуно вјеран алити о(д) 
доброте. А за већу вјеру подписујемо се - - - С Топле држава Новска на 
29 (сете)бра 1756 по гирчански. 
Матије Јововић подписујем се за суђу Лесандра Живковића будући од 
истога мољен 
Пијетро Петровић канчалијер од комунитади. 
 
213) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске, како Ми(ј)о покојнога Вујата Петровића с Кумбура 
патрун од једне барке од истога патрунеђата. Јест чоек подпуно вјеран 
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алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се - - - С Топле држава 
Новска на 6 (окто)бра 1756 по гирчански. 
Матије Јововић подписујем се за суђу Лесандра Живковића будући од 
истога мољен 
Пијетро Петровић канчалијер од комунитади. 
 
214) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске, како Марко Матовић с Крушевица патрун од једне барке 
од истога патрунеђата. Јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за 
већу вјеру подписујемо се - - - С Топле држава Новска на 7 (окто)бра 
1756 по гирчански. 
Матије Јововић подписујем се за суђу Лесандра Живковића будући од 
истога мољен 
Пијетро Петровић канчалијер од комунитади. 
 
215) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске, како Јово покојнога Ивана Милашиновића патрун од 
једнога пјелига реченога Успеније Богородичино и Свети Никола од 
истога патрунеђата. Јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за 
већу вјеру подписујемо се - - - С Топле држава Новска на 12 (окто)бра 
1756 по гирчански. 
Пијетро Петровић канчалијер од комунитади. 
 
216) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске, како Цјетко Матов Вучетић и(з) Сасовића патрун од 
једне барке од истога патрунеђата. Јест чоек подпуно вјеран алити о(д) 
доброте. А за већу вјеру подписујемо се - - - С Топле држава Новска на 
12 (окто)бра 1756 по гирчански. 
Пијетро Петровић канчалијер од комунитади 
 
217) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске, како Филип покојнога Стојана Зупца патрун од једне 
барке од истога патрунеђата. Јест чоек подпуно вјеран алити о(д) 
доброте. А за већу вјеру подписујемо се - - - С Топле држава Новска на 
15 (окто)бра 1756 по гирчански. 
Пијетро Петровић канчалијер од комунитади. 
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218) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комуни(тади) од Топле 
државе Новске, како патрун Лука Николић с Топле (патрун) од једне 
трабакуле речене Свети Антон  од истога патрунеђата. Јест чоек подпуно 
вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се - - - С Топле 
држава Новска на 24 хбра 1756 по гирчански. 
Вуковој Кнежев капетан: од комунитади 
Пијетро Петровић канчалијер од комунитади. 
 
219) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комуни(тади) од Топле 
државе Новске, како Марко покојнога Митра Ковачевића с Пода патрун 
од једне барке од истога патрунеђата. Јест чоек подпуно вјеран алити 
о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се - - - С Топле држава Новска 
на 28 хбра 1756 по гирчански. 
Вуковој Кнежев капетан: од комунитади 
Пијетро Петровић канчалијер од комунитади. 
 
220) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комуни(тади) од Топле 
државе Новске, како Марко покојнога Митра Ковачевића с Пода патрун 
од једне барке од истога патрунеђата. Јест чоек подпуно вјеран алити 
о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се - - - С Топле држава Новска 
на 9 ђенара 1757 по гирчански. 
Вуковој Кнежев капетан: од комунитади 
Пијетро Петровић канчалијер од комунитади. 
 
221) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комуни(тади) од Топле 
државе Новске, како Симо капетана Милоша Бјеладиновића с Топле 
патрун од једне барке од истога патрунеђата. Јест чоек подпуно вјеран 
алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се - - - С Топле државе 
Новске на 12 ђенара 1757 по гирчански. 
Матије Јововић подписујем за суђу Лесандра Живковића 
Пијетро Петровић канчалијер од комунитади. 
 
222) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комуни(тади) од Топле 
државе Новске, како Станко покојнога Ђура Матковића с Пода патрун 
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од једне барке од истога патрунеђата. Јест чоек подпуно вјеран алити 
о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се - - - С Топле државе Новске 
на 14 ђенара 1757 по гирчански. 
Вуковој Кнежев капетан: од комунитади 
Пијетро Петровић канчалијер од комунитади. 
 
223) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комуни(тади) од Топле 
државе Новске, како Тодор покојнога Милутина Укропине с Кумбура 
патрун од једне барке од истога патрунеђата. Јест чоек подпуно вјеран 
алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се - - - С Топле државе 
Новске на 8 ферфара 1757 по гирчански. 
Матије Јововић подписујем за суђу Лесандра Живковића 
Пијетро Петровић канчалијер од комунитади. 
 
224) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комуни(тади) од Топле 
државе Новске, како Марко војводе Јована Зупца с Топле патрун од 
једне барке од истога патрунеђата. Јест чоек подпуно вјеран алити о(д) 
доброте. А за већу вјеру подписујемо се - - - С Топле државе Новске на 
12 ферфара 1757 по гирчански. 
Вуковој Кнежев капетан: од комунитади 
Пијетро Петровић канчалијер од комунитади. 
 
225) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комуни(тади) од Топле 
државе Новске, како Перо покојнога Милутина Чускан с Топле патрун 
од једне барке од њега патрунеђата. Јест чоек подпуно вјеран алити о(д) 
доброте. А за већу вјеру подписујемо се - - - С Топле државе Новске на 
15 марча 1757 по грчански. 
Матије Јововић подписујем за суђу Лесандра Живковића 
Пијетро Петровић канчалијер од комунитади. 
 
226) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комуни(тади) од Топле 
државе Новске, како Марко Грушић с Мељине патрун од барке мале од 
њега патрунеђата. Јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу 
вјеру подписујемо се - - - С Топле државе Новске на -4. лијулија 1757 по 
грчаски. 
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227) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комуни(тади) од Топле 
државе Новске, како Мојсије Ников (с мора)6 с Топле патрун од мале 
барке од њега патруниђата. Јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. 
А за већу вјеру подписујемо се - - - С Топле државе Новске на. 4. 
лијулија 1757 по грчаски. 
 
228) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комуни(тади) од Топле 
државе Новске, како Лазар Лучин Брковић с Топле патрун од барке мале 
од истога патрунеђата. Јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за 
већу вјеру подписујемо се - - - С Топле државе Новске на .13. јулија. 
1757. по грчаски. 
Вуковој Кнежев капетан: од комунитади. 
 
229) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комуни(тади) од Топле 
државе Новске, како Марко покојнога Дмитра Гопчевића с Пода патрун 
од барке мале од истога патруниђата. Јест чоек подпуно вијеран алити 
о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се - - - С Топле државе Новске 
на .17. јулија. 1757. по грчаски. 
Вуковој Кнежев капетан: од комунитади. 
 
230) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комуни(тади) од Топле 
државе Новске, како Мојсије покојнога Ника Магазиновића с Топле 
патрун од мале барке од истога патруниђата. Јест чоек подпуно вјеран 
алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се - - - С Топле државе 
Новске на .23. лијулија. 1757. по грчаски. 
Вуковој Кнежев капетан: од комунитади. 
 
231) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комуни(тади) од Топле 
државе Новске, како Марко Попов Матовић с Крушевица патрун од 
барке мале. Јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру 
подписујемо се - - - С Топле државе Новске на. 2.8. лијулија 1757. по 
грчаски. 

                                                
6 прецртано 
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Симо Кочетановић суђа од комунитади. Ја Арсеније Сушић подписа за 
истога по његову ордену не умијући он писати. 
Канзалијер од комунитади. 
 
232) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комуни(тади) од Топле 
државе Новске, како Перо Милутинов Косић с Топле патрун од барке 
мале од њега патруниђата. Јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. 
А за већу вјеру подписујемо се - - - С Топле државе Новске на. 2.8. 
лијула 1757. по грчаски. 
Симо Кочетановић суђа од комунитади. Ја Арсеније Сушић подписа за 
истога по његову ордену не умијући он писати. 
Канзалијер од комунитади. 
 
233) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комуни(тади) од Топле 
државе Новске, како Симо Милошев Чаија с Топле патрун од барке мале 
од њега патруниђата. Јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за 
већу вјеру подписујемо се - - - С Топле државе Новске на. 2.8. лијула 
1757. по грчаски. 
Филип Челалић суђа од комунитади. Ја Андрија Јововић подписа за 
истога бивши мољен од њега 
Канзалијер од комунитади. 
 
234) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комуни(тади) од Топле 
државе Новске, како Ми(ј)о Вујатов из Миочевића патрун од барке мале 
од њега патруниђата. Јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за 
већу вјеру подписујемо се - - - С Топле државе Новске на. 8. агуста 1757. 
по грчаски. 
Филип Челалић суђа од комунитади. Ја Андрија Јововић подписа за 
истога бивши мољен од њега не умијући он писати 
Канзалијер од комунитади. 
 
235) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комуни(тади) од Топле 
држ(аве) Новске, како Лазар Бркановић с Топле патрун од барке мале 
(од ње)га патруниђата. Јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. (И 
за у)вјереније подписујемо се - - - С Топле државе Новске на. 8. агуста 
1757. по грчаски. 
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Алесандро Живковић суђа од комунитади. Ја Симо Јововић подписа за 
истога бивши мољен од њега не будући њега ође 
Канзалијер од комунитади. 
 
236) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комуни(тади) од Топле 
државе Новске, како Сава Драгов Јанковић с Топле патрун од пјелига 
именовати Свети Никола и Свети Спиридон од њега истога патруниђата. 
Јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. (И за у)вјереније 
подписујемо се - - - С Топле државе Новске на 14. агуста 1757. по 
грчаски. 
Алесандро Живковић суђа од комунитади. Јан Симо Јововић подписа 
зањ не будући он ође- 
Канзалијер од комунитади. 
 
237) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комуни(тади) од Топле 
државе Новске, како Божо покојнога Дмитра Ђучића с Крушевица 
патрун од пјелига од њега од њега истога патруниђата. Јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. (И за у)вјереније подписујемо се - - - 
С Топле државе Новске на 18: агуста 1757. по грчаски. 
Алесандро Живковић суђа од комунитади. Ја Симо Јововић подписа за 
њега не будући њега ође- 
 
238) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комуни(тади) од Топле 
државе Новске, како Сава Дуковић с Топле патрун од мале барке од њега 
истога патруниђата. Јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. И за 
увјереније подписујемо се - - - С Топле државе Новске на: 31. агуста: 
1757. по грчаски. 
Филип Желалић суђа од комунитади. Ја Андрија Јововић подписа за 
истога не умијући он писати 
Канзалијер од комунитади. 
 
239) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комуни(тади) од Топле 
државе Новске, како Павле Дубљевић с Топле патрун од барке мале од 
њега истога патруниђата. Јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. 
(И за у)вјереније подписујемо се - - - С Топле државе Новске на .31. 
агуста: 1757. по грчаски. 
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Вуковој Кнежев капетан од комунитади 
Канзалијер од комунитади. 
 
240) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комуни(тади) од Топле 
државе Новске, како Лазар Дучин Брковић с Топле патрун од мале барке 
од њега патруниђата. Јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. И за 
увјереније подписујемо се - - - С Топле државе Новске на 9. сетебра: 
1757. по грчаски. 
Лесандро Живковић суђа од комунитади. Ја Симо Јововић подписа зањ 
не будући он ође- 
 
241) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комуни(тади) од Топле 
државе Новске, како Мојсије Ников Магазиновић с Топле па(т)рун од 
мале барке од њега истога патруниђата. Јест чоек подпуно вјеран алити 
о(д) доброте. И за увјереније подписујемо се - - - С Топле државе Новске 
на. 9 сетебра. 1757. по грчаски. 
Филип Челалић суђа од комунитади. Ја Андрија Јововић подписа се зањ 
бивши мољен од њега не умијућион писати. 
Канзалијер од комунитади. 
 
242) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комуни(тади) од Топле 
државе Новске, како Ми(ј)о Вуијатов из Миочевића па(т)рун од мале 
барке од њега истога патруниђата. Јест чоек подпуно вјеран алити о(д) 
доброте. И за увјереније подписујемо се - - - С Топле државе Новске на. 
14 сетебра 1757. по грчаски-. 
Вуковој Кнежев капетан од комунитади 
Канзалијер од комунитади. 
 
243) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комуни(тади) од Топле 
државе Новске, како Мојсије Ников с Топле па(т)рун од мале барке од 
њега истога патруниђата. Јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. И 
за увјереније подписујемо се - - - С Топле државе Новске на. први 
отобра.  1757. по грчаски. 
Филип Желалић суђа од комунитади. Ја Андрија Јововић подписа зањ 
бивши мољен од њега, не умијући он писати 
Канзалијер од комунитади. 
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244) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комуни(тади) од Топле 
државе Новске, како Ми(ј)о Вујатов из Миочевића па(т)рун од мале 
барке од њега истога патруниђата. Јест чоек подпуно вјеран алити о(д) 
доброте. И за увјереније подписујемо се - - - С Топле државе Новске на. 
4 отобра 1757. по талиано. 
Вуковој Кнежев капетан од комунитади 
Канзалијер од комунитади. 
 
245) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комуни(тади) од Топле 
државе Новске, како Симо Милошев Бјеладиновић с Топле патрун од 
мале барке од њега истога патруниђата. Јест чоек подпуно вјеран алити 
о(д) доброте. И за увјереније подписујемо се - - - С Топле државе Новске 
на .6. отобра 1757: по талиано. 
Симо Кочетановић суђа од комунитади 
Ја Арсеније Сушић подписа зањ тако бивши мољен од њега не умијући 
он писати.. 
 
146) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комуни(тади) од Топле 
државе Новске, како Перо Милутинов Косић с Топле патрун од мале 
барке од њега патруниђата. Јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. 
И за увјереније подписујемо се - - - С Топле државе Новске на .8. отобра: 
1757. по грчаски. 
Филип Челалић суђа од комуниатди. Ја Андрија Јововић подписа зањ 
тако бивши мољен не умијући он писати 
Канзалијер од комунитади. 
 
147) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комуни(тади) од Топле 
држ(аве) Новске, како Марко Говчевић с Пода па(т)рун од барке од њега 
и(стога) патруниђата. Јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. И за 
увјереније подписујемо се - - - С Топле државе Новске на  1757. по 
грчаски. 
Гаврило Мандић суђа од комунитади. Ја Глиго Лакетић подписа за 
истога тако бивши мољен од њега не умијући он писати 
Канзалијер од комунитади.  
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148) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комуни(тади) од Топле 
држ(аве) Новске, како Јово Лазарев из Баошића патрун од мале барке од 
њега истога патруниђата. Јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. И 
за увјереније подписујемо се - - - С Топле државе Новске на .3. ноемра 
.1757. по грчаски. 
Филип Желалић суђа од комунитади. Андрија Јововић подписа за истога 
бивши мољен од њега не умијући он писати 
Канзалијер од комунитади. 
 
149) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комуни(тади) од Топле 
држ(аве) Новске, како Јово Кунић из Сусћепана патрун од мале барке од 
њега истога патруниђата. Јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. И 
за увјереније подп(исујемо) се - - - С Топле државе Новске на .9. ноемра: 
.1757. по грчаски. 
Филип Желалић суђа од комунитади. Андрија Јововић подписа за истога 
тако бивши мољен од њега не умијући он писати 
Канзалијер од комунитади. 
 
250) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комуни(тади) од Топле 
држ(аве) Новске, како Ми(ј)о Вујатов из Миочевића патрун од мале 
барке од њега истога патруниђата. Јест чоек подпуно вјеран алити о(д) 
доброте. И за увјереније подписујемо се - - - С Топле држава Новска на. 
12. неомра:  1757. по грчаски. 
Филип Желалић суђа од комунитади. Андрија Јововић подписа за истога 
тако бивши мољен од њега не умијући он писати 
Канзалијер од комунитади. 
 
251) 
Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комуни(тади) од Топле 
држ(аве) Новске, како Лазар Брковић с Топле патрун од мале барке од 
њега истога патруниђата. Јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. И 
за увјереније подписујемо се - - - С Топле државе Новске на 19 ноенбра: 
1757- по грчаски. 
Глигор Павковић капетан од комунитади. 
 
252) 
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Чинимо вјеру ми капетан: и суђе од превјерне комуни(тади) од Топле 
држ(аве) Новске, како Јово Станков Бјелопавлић патрун од барке од 
весла од њега истога патруниђата. Јест чоек подпуно вјеран алити о(д) 
доброте. И за увјереније подписујемо се - - - С Топле државе Новске –на- 
20= новебра 1757= по грчаски. 
Глигор Павковић капетан од комунитади 
Канзалијер од комунитади. 
 
253) 
Чинимо вјеру ми капетан- и суђе од превјерне комунитади о(д) Топле 
државе Новске како Тодор Милутинов Укропина патрун од барке од 
весла и од њега истога патрунижата јес чоек подпуно вјеран алити 
доброте. И за увјереније С Топле државе Новске –на- 3-д децебра 1757 –
по грчаски- 
Глигор Павковић капетан од комунитади 
Канцалијер од комунитади. 
 
254) 
Чинимо вјеру ми капетан и суђе од превјерне комунитади о(д) Топле 
државе Новске како Никола покојнога Ивана Ђурасовића с Кунбура 
патрун од барке мале од њега патруниђата. И јест чојек подпуно вјеран 
алити о(д) доброте. И за увјереније подписујемо се. С Топле држава 
Новска. на. 24: децебра- 1757: по грчаски. 
Глигор Павковић капетан од комунитади 
Канзалијер од комунитади. 
 
255) 
Чинимо вјеру ми капетан и суђе од превјерне комунитади о(д) Топле 
државе Новске како Нико Гаврилов Бијелић патрун од барке мале од 
њега истога патруниђата. И јест чојек подпуно вјеран алити о(д) доброте. 
И за увјереније. С Топле државе Новске -13= ђенара -1758- по грчаски. 
Глигор Павковић капетан од комунитади 
Канзалијер од комунитади. 
 
256) 
Чинимо вјеру ми капетан и суђе од превјерне комунитади о(д) Топле 
државе Новске како Марко Драшков Грушић патрун од барке мале од 
њега истога патрунижа(та). Јест чојек подпуно вјеран алити доброте. И 
за увјереније. С Топле државе Новске на- 2= вебрара 1758- по грчаски. 
Глигор Павковић капетан од комунитади 



 91 

Канзалијер од комунитади. 
 
257) 
Чинимо вјеру ми капетан и суђе од превјерн(е комуни)тади о(д) Топле 
државе Новске како Лазар Ма... патрун од барке мале од њега истога 
патр(унижата. Ј)ест чојек подпуно вјеран алити доброте. И за 
(увје)реније. С Топле државе Новске на -11= вебрара- 1758-. 
Глигор Павковић капетан од комунитади 
Канзалијер од комунитади. 
 
258) 
Чинимо вјеру ми капетан и суђе од превјерне комунитади о(д) Топле 
државе Новске како Марко Говчевић патрун од барке мале од њега 
истога патрунижата јес чоек попуно вјеран алити доброте. И за 
увјереније. С Топле државе Новске на - 11= вебрара 1758 по грчаски 
Глигор Павковић капетан од комунитади 
Канцалијер. 
 
259) 
Чинимо вјеру ми капетан и суђе од превјерне комунитади о(д) Топле 
државе Новске како Јово Милашиновић патрун од пјелига именовата 
Успеније Пресвете Богородице и Светога Николе јес чоек попуно вјеран 
алити доброте. И за увјереније. С Топле државе Новске на - 12= вебрара. 
1758= по грчаски 
Глигор Павковић капетан од комунитади 
Канцалијер. 
 
260) 
Чинимо вјеру ми капетан и суђе од превјерне комунитади о(д) Топле 
државе Новске како Мо(ј)си(ј)а Магазиновић патрун од барке мале на 
весла и од њега истога патрунижата. И за увјереније. С Топле државе 
Новске на -15= вебрара- 1758= по грчаски 
Глигор Павковић капетан од комунитади 
Канзалијер од комунитади. 
 
261) 
Чинимо вјеру ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске како Перо Милутинов патрун од барке од весла и од њега 
истога патрунижата. И за увјереније. С Топле државе Новске на -15= 
вебрара- 1758= по грчаски 
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Глигор Павковић капетан од комунитади 
Канзалијер од комунитади. 
 
262) 
Чинимо вјеру ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле Јово 
Бијелић с Топле патрун од барке мале од њега патрунижата. И јест чоек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се. С 
Топле државе Новске на 19 фебрара 1758 по грчаски 
Глигор Павковић капетан од комунитади 
Канцалијер од комунитади. 
 
263) 
Чинимо вјеру ми капетан и суђе о(д) Топле државе Новске како Васо 
Петров с Топле патрун од барке од весла (од њега) патрунижата. И јест 
чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо. С 
Топле државе Новске -на 25 фебрара -1758- по грчаски 
Глигор Павковић капетан од комунитади 
Симо Вукадинов канцалијер од комунитади. 
 
264) 
Чинимо вјеру ми капетан и суђе о(д) Топле државе Новске како Симо 
Милошев Бјеладиновић с Топле патрун од барке од весала (од њега) 
патрунижата. Јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за 
увјереније подписујемо се. С Топле државе Новске: на 4= марча 1758- по 
грчаски 
Глигор Павковић капетан од комунитади 
Симо Вукадин(о)в канцалијер од комунитади. 
 
265) 
Чинимо вјеру ми капетан и суђе од превјерне комунита(ди од Топле) 
државе Новске како Сава Драгов Јанковић патру(н од пје)лига именовата 
Сан Спиридон и Сан Николо чоек (под)пуно вјеран алити о(д) доброте. 
И за увјереније. С Топле (државе) Новске на 7 марча на 1758 по грчаски 
Симо Вукадинов канчалијер од комунитади. 
 
266) 
Чинимо вјеру ми капетан и суђе од превјерне комунитади о(д) Топле 
државе Новске како Јово Станишин Цотовић с Топле патрун од барке 
мале од њега патрунижата. И јест чојек подпуно вјеран алити о(д) 



 93 

доброте. А за већу вјеру подписујемо се. С Топле држава Новска на 16: 
марча- 1758 по грчаски 
Глигор Павковић капетан од комунитади 
Симо Вукадиновић канцалијер од комунитади. 
 
267) 
Чинимо вјеру ми капетан и суђе од превјерне комунитади о(д) Топле 
државе Новске како Лазар Лучин Матијашевић с Топле патрун од барке 
мале од њега патрунижата. И јест чојек подпуно вјеран алити о(д) 
доброте. А за већу вјеру подписујемо се. С Топле држава Новска на 10. 
априла: на: 1758. по грчаски 
Глигор Павковић капетан од комунитади 
Симо Вукадиновић канцалијер од комунитади. 
 
268) 
Чинимо вјеру ми капетан и суђе од превјерне комунитади о(д) Топле 
државе Новске како Јово Милашиновић патрун од пјелига именовата 
Успеније Пресветије Богородице и Светога Николаја. И јест чојек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу вјеру подписујемо се. С 
Топле држава Новска на 20: априла на: 1758... по грчаски 
Глигор Павковић капетан од комунитади 
Симо Вукадиновић канцалијер од комунитади. 
 
269) 
Чинимо вјеру ми капетан и суђе од превјерне комунитади о(д) Топле 
државе Новске како Ми(ј)о Вуијатов Ћук с Кунбора патрун од барке 
мале од њега патрунижата. И јест чојек подпуно вјеран алити о(д) 
доброте. А за већу вјеру подписујемо се. С Топле држава Новска на: 21: 
априла на 1758: по грдчаски 
Глигор Павковић капетан од комунитади 
Симо Вукадиновић канцалијер од комунитади. 
 
270) 
Чинимо вјеру ми капетан и суђе од превјерне комунитади о(д) Топле 
државе Новске како Иво Горакући с Топле патрун од барке мале од њега 
патрунижата. И јест чојек подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу 
вјеру подписујемо се. С Топле држава Новска на 30 априла на 1758 по 
грдчаски 
Глигор Павковић капетан од комунитади 
Симо Вукадиновић канцалијер од комунитади-. 
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271) 
Чинимо вјеру ми капетан и суђе од превјерне комунитади о(д) Топле 
државе Новске како Иво Горакући с Топле патрун од барке мале од њега 
патрунижата. И јест чојек подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу 
вјеру подписујемо се. С Топле држава Новска на 13 маија на 1758.  
Глигор Павковић капетан од комунитади 
Симо Вукадиновић канцалијер од комунитади. 
 
272) 
Чинимо вјеру ми капетан и суђе од превјерне комунитади о(д) Топле 
државе Новске како Вуко Петров с Топле патрун од барке мале од њега 
патрунижата. И јест чојек подпуно вјеран алити о(д) доброте. А за већу 
вјеру подписујемо се. С Топле држава Новска на 15 мађа на 1758 по 
грчаски - - - -  
Глигор Павковић капетан од комунитади. Учини ма не пође него врати 
булентин натраг у овици(ј)у - - - 
Симо Вукадиновић канцалијер од комунитади. 
 
273) 
Чинимо вјеру ми капетан и суђе од превјерне комунитади с Топле 
државе Новске како Ми(ј)о Вуијатов с Кунбура патрун од барке мале од 
њега патрунижата. И јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. И за 
већу вјеру подписујемо се. С Топле држава Новска на 20: мађа на 1758 
по грчаски 
Глигор Павковић капетан од комунитди 
Симо Вукадинов канчалијер од комунитади. 
 
274) 
Чинимо вјеру ми капетан и суђе од превјерне комуни(тади) од Топле 
државе Новске како Мојсије Магазин(овић) с Топле патрун од 
т(а)ртанеле мале од њега патру(нижата). И јест чојек подпуно вјеран 
алити о(д) доброте. И за ве(ћу) вјеру подписујемо се. С Топле држава 
Новска на 26 мађа 156(8). По грчаснки. 
Глигор Павковић капетан од комунитади 
Симо Вукадинов канчалијер од комунитади. 
 
275) 
Чинимо вјеру ми капетан и суђе од превјерне комуни(тади) од Топле 
државе Новске како Иво Арбанасић Гора Кући с Топле патрун од 
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пјелига малога. И јест чојек подпуно вјеран алити о(д) доброте. И за већу 
вјеру подписујемо се. С Топле држава Новска на 2 ђуна по грчаски 1758 
Глигор Павковић капетан од комунитади - - - 
Симо Вукадинов канчалијер од комунитади. 
 
276) 
Чинимо вјеру ми капетан и суђе од превјерне комуни(тади) од Топле 
државе Новске како Периш Вуковић из Требесина патрун од барке мале 
од њега патрунижата. И јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. И 
за већу вјеру подписујемо се. С Топле држава Новска на 11 ђуна по 
грчаснки 1758 
Глигор Павковић капетан од комунитади 
Симо Вукадинов канчалије род комунитади. 
 
277) 
Чинимо вјеру ми капетан и суђе од превјерне комуни(тади) од Топле 
државе Новске како Лазар Лучин Матијашевић с Топле патрун од барке 
мале од њега патрунижата. И јест чоек подпуно вјеран алити о(д) 
доброте. И за већу вјеру подписујемо се. С Топле држава Новска на 12 
ђуна по грчаснки 1758 
Глигор Павковић капетан од комунитади 
Симо Вукадинов канчалије род комунитади. 
 
278) 
Чинимо вјеру ми капетан и суђе од превјерне комуни(тади) од Топле 
државе Новске како Ми(ј)о Вуијатов Ћук с Кунбора патрун од барке 
мале од њега патрунижата. И јест чоек подпуно вјеран алити о(д) 
доброте. И за већу вјеру подписујемо се. С Топле држава Новска на 16: 
ђуна по грчаснки 1758 
Глигор Павковић капетан од комунитади 
Симо Вукадинов канчалије род комунитади. 
 
279) 
(Чин)имо вјеру ми капетан и суђе од превјерне комунитади (о)д Топле 
државе Новске како Максим Лучин Парпут с Топле (п)атрун од барке 
мале од њега патрунижата. И јест чоек подпуно вјеран алити о(д) 
доброте. И за већу вјеру подписујемо се. С Топле држава Новска на 27 
ђуна по грчаснки 1758 
Глигор Павковић капетан од комунитади 
Симо Вукадинов канчалије род комунитади. 
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280) 
Чинимо вјеру ми капетан и суђе од превјерне комуни(тади) од Топле 
државе Новске како Лазо Петров Ћетковић из Баошића патрун од барке 
мале од њега патрунижата. И јест чоек подпуно вјеран алити о(д) 
доброте. И за већу вјеру подписујемо се. С Топле држава Новска на 5: 
луђа по грчаснки на 1758 
Глигор Павковић капетан од комунитади 
Симо Вукадинов канчалије род комунитади. 
 
281) 
Чинимо вјеру ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске како Јоко Петровић с Кунбора патрун од барке мале од 
њега патрунижата. И јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. И за 
већу вјеру подписујемо се. С Топле држава Новска на 9: луђа на 1758: по 
грчански 
Глигор Павковић капетан од комунитади 
Симо Вукадинов канчалије род комунитади. 
 
282) 
Чинимо вјеру ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске како Марко Паштројевић Грушић са Савине патрун од 
барке мале од њега патрунижата. И јест чоек подпуно вјеран алити о(д) 
доброте. И за већу вјеру подписујемо се. С Топле држава Новска на 13: 
луђа на 1758 по грчански 
Глигор Павковић капетан од комунитади 
Симо Вукадинов канчалије род комунитади. 
 
283) 
Чинимо вјеру ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске како Ми(ј)о Вујатов Ћук с Кунбора патрун од барке мале 
од њега патрунижата. И јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. И 
за већу вјеру подписујемо се. С Топле држава Новска на 19 луђа на 1758. 
по грчански 
Глигор Павковић капетан од комунитади 
Симо Вукадинов канчалије род комунитади. 
 
284) 
Чинимо вјеру ми капетан и суђе од превјерне комунита(ди од Топле) 
државе Новске како Симо Јованов Ђиловић с Кунбор(а  патрун) од барке 
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мале од њега патрунижата. И јест чоек по(дпуно вјеран) алити о(д) 
доброте. И за већу вјеру подписујемо се. С То(пл)е (држава) Новска на 
22 луђа на 1758 по грчански 
Глигор Павковић капетан од комунитади 
Симо Вукадинов канчалије род комунитади. 
 
285) 
Чинимо вјеру ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске како Перо Милутинов с Топле патрун од барке мале од 
њега патрунижата. И јест чојек подпуно вјеран алити о(д) доброте. И за 
већу вјеру подписујемо се. С Топле држава Новска на 23 луђа на 1758 по 
грчански 
Глигор Павковић капетан од комунитади 
Симо Вукадинов канчалије род комунитади. 
 
286) 
Чинимо вјеру ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске како Трипко Новаков с Кунбора из Миочевића патрун од 
барке мале од њега патрунижата. И јест чојек подпуно вјеран алити о(д) 
доброте. И за већу вјеру подписујемо се. С Топле држава Новска на 28 
луђа на 1758 по грчански 
Глигор Павковић капетан од комунитади 
Симо Вукадинов канчалије род комунитади. 
 
287) 
Чинимо вјеру ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске како Илија Јованов Ковачевић с Конбора патрун од барке 
мале од њега патрунижата. И јест чојек подпуно вјеран алити о(д) 
доброте. И за већу вјеру подписујемо се. С Топле држава Новска на 11 
агуста на 1758 по грчански 
Глигор Павковић капетан од комунитади 
Симо Вукадинов канчалијер од комунитади. 
 
288) 
Чинимо вјеру ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске како Нико Гаврилов Бијелић са Савине патрун од барке 
мале од њега патрунижата. И јест чојек подпуно вјеран алити о(д) 
доброте. И за већу вјеру подписујемо се. С Топле држава Новска на .15 
агуста 1758 п(о) грчански 
Глигор Павковић капетан од комунитади 
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Симо Вукадинов канчалијер од комунитади. 
 
289) 
Чинимо вјеру ми капетан и суђе од превијерне комунитади од Топле 
државе Новске како Симо Матковић из Главића патрун од барке мале су 
два тала од њега патрунижата. И јест чојек подпуно вјеран алити о(д) 
доброте. И за већу вјеру подписујемо се. С Топле држава Новска на 31 
агуста на 1758 по грчански 
Глигор Павковић капетан од комунитади 
Симо Вукадинов канчалијер од комунитади. 
 
290) 
Чинимо вјеру ми капетан и суђе од превијерне комунитади од Топле 
државе Новске како Лазар Матијашевић с Топле патрун од барке мале од 
њега патрунижата. И јест чојек подпуно вјеран алити о(д) доброте. И за 
већу вјеру подписујемо се. С Топле држава Новска на -20 агуста 1758 
п(о) грчански 
Стијепан Чувковић суђа од комунитади 
Симо Вукадинов канчалијер од комунитади. 
 
291) 
Чинимо вјеру ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске како Илија Ковачевић с Кунбора патрун од барке мале су 
два тала од њега патрунижата. И јест чојек подпуно вјеран алити о(д) 
доброте. И за већу вјеру подписујемо се. С Топле држава Новска на 27 
агуста на 1758 по грчански 
Глигор Павковић капетан од комунитади 
Симо Вукадинов канчалијер од комунитади. 
 
292) 
Чинимо вјеру ми капетан и суђе од превјерне ко(мунитади) од Топле 
државе Новске како Симо син ... из Требесина патрун од барке мале од 
њега (патрунижа)та И јест чојек подпуно вијеран алити доброте. И за 
већу вјеру подписујемо се. С Топле држава Новска на 29: агуста на 1758 
по грчански. 
Глигор Павковић капетан од комунитади 
Симо Вукадинов канчалијер од комунитади. 
 
293) 
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Чинимо вјеру ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске како Тодор Милутинов Укропина из Миочевића патрун 
од барке мале од њега патрунижата. И јест чојек подпуно вјеран алити 
о(д) доброте. И за већу вјеру подписујемо се. С Топле држава Новска на 
12 сетенбра на 1758 по грчански 
Глигор Павковић капетан од комунитади 
Симо Вукадинов канчалијер од комунитади. 
 
294) 
Чинимо вјеру ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске како Мато Стјепанов Милашиновић с Топле патрун од 
барке мале  од њега патрунижата. И јест чојек подпуно вјеран алити о(д) 
доброте. И за већу вјеру подписујемо се. С Топле држава Новска на 13: 
сетенбра на 1758 по грчански 
Глигор Павковић капетан од комунитади 
Симо Вукадинов канчалијер од комунитади. 
 
295) 
Чинимо вјеру ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске како Лазар Лучин Матијашевић с Топле патрун од барке 
мале од њега патрунижата. И јест чојек подпуно вјеран алити о(д) 
доброте. И за већу вјеру подписујемо се. С Топле држава Новска на 13 
сетенбра на 1758 по грчански 
Глигор Павковић капетан од комунитади. Чини, ама не пође на море, 
него се врати натраг 
Симо Вукадинов канчалијер од комунитади. 
 
296) 
(Чини)мо вјеру ми капетан и суђе од превјерне комунитади (од Топ)ле 
државе Новске како Иво Вуков Заратовић (с Топле ва)роши патрун од 
барке мале од њега патрунижата. (И јест) чојек подпуно вјеран алити 
о(д) доброте. (И за већу вје)ру подписујемо се. С Топле држава Новска 
на 16 сетенбра на 1758 по грчански 
Глигор Павковић капетан од комунитади.  
Симо Вукадинов канчалијер од комунитади. 
 
297) 
Чинимо вјеру ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске како Тодор Ђуров Бјелопавлић патрун од барке мале  од 
њега патрунижата. И јест чојек подпуно вјеран алити о(д) доброте. И за 
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већу вјеру подписујемо се. С Топле држава Новска на 21 сетенбра на 
1758 по грчански 
Глигор Павковић капетан од комунитади 
Симо Вукадинов канчалијер од комунитади. 
 
298) 
Чинимо вјеру ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске како Митар Савин с Кунбора патрун од барке мале  од 
њега патрунижата. И јест чојек подпуно вјеран алити о(д) доброте. И за 
већу вјеру подписујемо се. С Топле држава Новска на 21 сетенбра на 
1758 по грчански 
Глигор Павковић капетан од комунитади 
Симо Вукадинов канчалијер од комунитади. 
 
299) 
Чинимо вјеру ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске како Симо Милошев Чаић с Топле патрун од гајете мале 
су два тала од њега патрунижата именовати Свети Николаје. И јест чојек 
подпуно вјеран алити о(д) доброте. И за већу вјеру подписујемо се. С 
Топле држава Новска на 25 сетенбра на 1758 по грчански 
Глигор Павковић капетан од комунитади 
Симо Вукадинов канчалијер од комунитади. 
 
300) 
Чинимо вјеру ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске како Нико Гаврилов Бијелић (са) Савине патрун од барке 
мале  од њега патрунижата. И јест чојек подпуно вјеран алити о(д) 
доброте. И за већу вјеру подписујемо се. С Топле држава Новска на 3 
октонбра на 1758 по грчански 
Глигор Павковић капетан од комунитади 
Симо Вукадинов канчалијер од комунитади. 
 
301) 
Чинимо вјеру ми капетан и суђе од превјерне ко(мунитади) од Топле 
државе Новске како Перо Мил(утинов) с Топле патрун од барке мале од 
њега па(трунижата). И јест чојек подпуно вјеран алити о(д) добр(о)те. И 
за већу вјеру подписујемо се. С Топле држава Новска на 10 октонбра 
1758 по грчански. 
Глигор Павковић капетан од комунитади 
Симо Вукадинов канзалијер од комунитади. 
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302) 
Чинимо вјеру ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске како Лесандро Милашиновић с Топле патрун од барке 
мале од њега патрунижата. И јест чојек подпуно вијеран алити о(д) 
доброте. И за већу вјеру подписујемо се. С Топле држава Новска на 22 
октонбра 1758 по грчански. 
Глигор Павковић капетан од комунитади 
Симо Вукадинов канзалијер од комунитади. 
 
303) 
Чинимо вјеру ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске како Јово Милашиновић патрун од пјелига именовата 
Успеније Пресвете Богородице и Светог Николаија. И јест чојек подпуно 
вјеран алити о(д) доброте. И за већу вјеру подписујемо се. С Топле 
држава Новска на 22 октонбра 1758 по грчански. 
Глигор Павковић капетан од комунитади 
Симо Вукадинов канзалијер од комунитади. 
 
304) 
Чинимо вјеру ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске како Јово Гаврилов Бијелић (са) Савине патрун од барке 
мале од њега патрунижата И јест чојек подпуно вијеран алити о(д) 
доброте. И за већу вјеру подписујемо се. С Топле држава Новска на 26 
октонбра 1758 по грчански. 
Глигор Павковић капетан од комунитади 
Симо Вукадинов канзалијер од комунитади. 
 
305) 
(Ч)инимо вјеру ми капетан и суђе од превјерне комунитади (од Т)опле 
државе Новске како Марко Радов Дуковић (с Топ)ле патрун од барке 
мале од њега патрунижата јест чојек подпуно вјеран алити о(д) доброте. 
И за већу вјеру подписујемо се. С Топле државе Новске на 27: октонбра 
1758 по грчански. 
Глигор Павковић капетан од комунитади 
Симо Вукадинов канчалијер од комунитади.  
 
306) 
Чинимо вјеру ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске како Перо Милутинов с Топле патрун од барке мале од 
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њега патрунижата И јест чојек подпуно вјеран алити о(д) доброте. И за 
већу вјеру подписујемо се. С Топле држава Новска на 10 новенбра 1758 
по грчански. 
Глигор Павковић капетан од комунитади 
Симо Вукадинов канзалијер од комунитади. 
 
307) 
Чинимо вјеру ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске како Сава Илин Јововић с Топле патрун од барке мале од 
њега патрунижата. И јест чојек подпуно вјеран алити о(д) доброте. И за 
већу вјеру подписујемо се. С Топле држава Новска на 15 новенбра 1758 
по грчански. 
Глигор Павковић капетан од комунитади 
Симо Вукадинов канзалијер од комунитади. 
 
308) 
Чинимо вјеру ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске како Лазар Матијашевић с Топле патрун од барке мале од 
њега патрунижата. И јест чојек подпуно вјеран алити о(д) доброте. И за 
већу вјеру подписујемо се. С Топле држава Новска на 15 новенбра 1758 
по грчански. 
Глигор Павковић капетан од комунитади 
Симо Вукадинов канзалијер од комунитади. 
 
309) 
Чинимо вјеру ми капетан и суђе од превје(рне комуни)тади од Топле 
државе Новске како М... с Кунбора патрун од барке мале од њега 
п(атрунижа)та. И јест чоек подпуно вјеран алити о(д доброте). И за већу 
вјеру подписујемо се. С Топле (држа)ва Новска на 15 новенбра 1758 по 
грчански 
Глигор Павковић капетан од комунитади 
Симо Вукадинов канчалијер од комунитади. 
 
310) 
Чинимо вјеру ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске како Лука Божов из вароши патрун од барке мале од њега 
патрунижата. И јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. И за већу 
вјеру подписујемо се. С Топле држава Новска на 22 новенбра 1758 по 
грчански. 
Глигор Павковић капетан од комунитади 



 103 

Симо Вукадинов канзалијер од комунитади. 
 
311) 
Чинимо вјеру ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске како Нико Андрин Арбанасић с Топле патрун од барке 
мале од њега патрунижата. И јест чоек подпуно вјеран алити о(д) 
доброте. И за већу вјеру подписујемо се. С Топле држава Новска на -11- 
деценбра 1758 по грчански. 
Глигор Павковић капетан од комунитади 
Симо Вукадинов канзалијер од комунитади. 
 
312) 
Чинимо вјеру ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске како Перо Милутинов с Топле патрун од барке мале од 
њега патрунижата. И јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. И за 
већу вјеру подписујемо се. С Топле држава Новска на 24: деценбра 1758 
по грчански. 
Глигор Павковић капетан од комунитади 
Симо Вукадинов канзалијер од комунитади. 
 
313) 
(Чини)мо вјеру ми капетан и суђе од превјерне комунитади (од То)пле 
државе Новске како Ђуро Матов с Топле (патр)ун од барке мале од њега 
патрунижата. И јест (чоек) подпуно вјеран алити о(д) доброте. И за већу 
вјеру (подпи)сујемо се. С Топле државе Новске на ђенара- 1759// по 
грчански. 
Глигор Павковић капетан од комунитади 
Симо Вукадинов канчалијер од комунитади. 
 
314) 
Чинимо вјеру ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске како Јово Иванов Милашиновић патрун од пјелига 
именовата Успеније Пресвете Богородице и Свети Николаије. И јест 
чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. И за већу вјеру подписујемо се. 
С Топле држава Новска на .13- ђенара на. 1759- по грчански. 
Глигор Павковић капетан од комунитади 
Симо Вукадинов канзалијер од комунитади. 
 
315) 
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Чинимо вјеру ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске како Нико Гаврилов Бијелић (са) Савине патрун од барке 
мале од њега патрунижата. И јест чоек подпуно вјеран алити о(д) 
доброте. И за већу вјеру подписујемо се. С Топле држава Новска на 22. 
ђенара 1759 по грчански. 
Глигор Павковић капетан од комунитади 
Симо Вукадинов канзалијер од комунитади. 
 
316) 
Чинимо вјеру ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске како Ми(ј)о Вуијатов Ћук с Кунбура патрун од барке 
мале од њега патрунижата. И јест чоек подпуно вјеран алити о(д) 
доброте. И за већу вјеру подписујемо се. С Топле држава Новска на. 10: 
вебрара 1759 по грчански. 
Глигор Павковић капетан од комунитади 
Симо Вукадинов канзалијер од комунитади. 
 
317) 
Чинимо вјеру ми капетан и суђе од превјерне комуни(тади од Топле) 
државе Новске како Сава Илин Јововић... (па)трун од барке мале од њега 
патрунижат(а јес чоек) подпуно вјеран алити о(д) доброте. И за већу 
(вјеру подпи)сујемо се. С Топле држава Новска на: 22: вебрара ... (по) 
грчански. 
Глигор Павковић капетан од комунитади 
Симо Вукадинов канчалијер од комунитади. 
 
318) 
Чинимо вјеру ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске како Шпиро Вујов с Топле патрун од барке мале од њега 
патрунижата И јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. И за већу 
вјеру подписујемо се. С Топле држава Новска на. 26: вебрара 1759 по 
грчански. 
Глигор Павковић капетан од комунитади 
Симо Вукадинов канзалијер од комунитади. 
 
319) 
Чинимо вјеру ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске како Васо Ђуров Бјелопавлић с Топле патрун од барке 
мале од њега патрунижата И јест чоек подпуно вјеран алити о(д) 
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доброте. И за већу вјеру подписујемо се. С Топле држава Новска на. 2: 
марча 1759 по грчански. 
Глигор Павковић капетан од комунитади 
Симо Вукадинов канзалијер од комунитади. 
 
320) 
Чинимо вјеру ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске како Јово Гаврилов Бијелић од Савине патрун од барке 
мале од њега патрунижата. И јест чоек подпуно вјеран алити о(д) 
доброте. И за већу вјеру подписујемо се. С Топле држава Новска на. 4: 
марча 1759 по грчански. 
Глигор Павковић капетан од комунитади 
Симо Вукадинов канзалијер од комунитади. 
 
321) 
Чинимо вјеру ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске како Сава (И)гњатијев Ћук од Кумбура патрун од барке 
мале од њега патрунижата И јест чоек подпуно вјеран алити о(д) 
доброте. И за већу вјеру подписујемо се. С Топле држава Новска на- 18: 
марча 1759 по грчански. 
Глигор Павковић капетан од комунитади 
Симо Вукадинов канзалијер од комунитади. 
 
322) 
(Чинимо) вјеру ми капетан и (с)уђе (од) превјерне комунитади од Топле 
државе Новске (ка)ко Тодор Зипанчић с Топле державе Новске од њега 
патрунижата (И јес чое)к подпуно вјеран алити о(д) доброте. И за већу 
вјеру подписујемо се. (С Топле држава Новска на ..) марча 1759 по 
грчески. 
Глигор Павковић капетан од комунитади 
Симо Вукадинов канчалијер од комунитади. 
 
323) 
Чинимо вјеру ми капетан и суђе од превјерне ко(муни)тади од Топ(ле) 
државе Новске како Гаврило Бијелић с Топле патрун од барке мале од 
њега патрунижата И јест чоек подпуно добар алити о(д) доброте. И за 
већу вјеру подписујемо се. С Топле држава Новска на 10 марча 1759 по 
грчански. 
Глигор Павковић капетан од комунитади 
Симо Вукадинов канчалијер од комунитади. 
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324) 
Чинимо вјеру ми капетан и суђе од превјерне ко(муни)тади од Топ(ле) 
државе Новске како Јово Бијелић с Топле државе Новске патрун од 
барке мале од њега патрунижата И јест чоек подпуно вјеран алити о(д) 
доброте. И за већу вјеру подписујемо се. С Топле држава Новска на 20- 
марча 1759 по грчански. 
Глигор Павковић капетан од комунитади 
Симо Вукадинов канчалијер од комунитади. 
 
325) 
Чинимо вјеру ми капетан и суђе од превјерне ко(муни)тади од Топ(ле) 
државе Новске како Гаврило Ми(ј)атов с Пода државе Новске патрун од 
барке мале од њега патрунижата. И јест чоек подпуно вјеран алити о(д) 
доброте. И за већу вјеру подписујемо се. С Топле држава Новска на 21 
марча 1759 по грчански. 
Глигор Павковић капетан од комунитади 
Симо Вукадинов канчалијер од комунитади. 
 
 
326) 
Чинимо вјеру ми капетан и суђе од превјерне ко(муни)тади од Топ(ле) 
државе Новске како Перо Милутинов с Топле државе Новске патрун од 
барке мале од њега патрунижата И јест чоек подпуно вјеран алити о(д) 
доброте. И за већу вјеру подписујемо се. С Топле држава Новска на 21 
марча 1759 по грчански. 
Глигор Павковић капетан од комунитади 
Симо Вукадинов канчалијер од комунитади. 
 
327) 
Чинимо вјеру ми капетан и суђе од превјерне ко(муни)тади од Топ(ле) 
државе Новске како Иван Грего Туши с Топле патрун од барке мале од 
њега патрунижата И јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. И за 
већу вјеру подписујемо се. С Топле држава Новска на 23 марча 1759 по 
грчански. 
Глигор Павковић капетан од комунитади 
Симо Вукадинов канчалијер од комунитади. 
 
328) 
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Чинимо вјеру ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топ(ле) 
државе Новске како Сава Илин Јововић с Топле патрун од барке мале од 
њега патрунижата И јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. И за 
већу вјеру подписујемо се. С Топле држава Новска на 26 марча 1759 по 
грчански. 
Глигор Павковић капетан од комунитади 
Симо Вукадинов канчалијер од комунитади. 
 
329) 
Чинимо вјеру ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске како Станко Матковић с Пода патрун од барке мале од 
њега патрунижата И јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. И за 
већу вјеру подписујемо се. С Топле држава Новска на 28 марча 1759 по 
грчански. 
Глигор Павковић капетан од комунитади 
Симо Вукадинов канчалијер од комунитади. 
 
330) 
Чинимо вјеру ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске како Тодор Лазаровић из Баошића патрун од барке мале 
од њега патрунижата И јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. И за 
већу вјеру подписујемо се. С Топле држава Новска на 13 априла по 
грчански 1759. 
Глигор Павковић капетан од комунитади 
Симо Вукадинов канчалијер од комунитади. 
 

Либро од новије феди за патруне од бродова 
комунитади од Топле државе новске7 

 
(1) 
Грк Шпиро Станић јес чојек подпуно вјеран алити о(д)  доброте. И за 
већу вјеру подпишујемо се. С Топле држава новска, на 21: по грчаски 
сетенбра. 
Капетан Мато Гојковић. 
                                                
7 Корице књиге су картонске, без орнамената, на њима су исписане различите 
биљешке без значаја. Листови нису увезани. Фолијација је рађена у два наврата. 
У једном случају је рађена те недостаје број 8, да би другом фолијацијом рађе-
на исправка. 
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(2) 
Копиа. Сједочимо ми к(апета)н и суђе од превјерне комунитади с Топле 
државе новске како к(апета)н Кека Баковић партива за Будву з барком од 
весла. Ш њиме за мрнара Лазар Вучинов, Лазар Вукаловић, Симо 
Стојан(о)в, Анто Николин, у све 5. Јес чојек добар подпуно вјеран алити 
о(д) доброте За вишу вјеру подпишујемо се. 
С Топле држава новска на 21 с(е)тенбра по грчаски 1766- 
Капетан Мато Гојковић 
Павле Петровић канчалијер 
 
(3) 
Копиа. Сједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле 
држава новска како патрун Тодор Мирковић с Топле партива за Корчулу 
з барком од весла и ш њиме за мрнара Симо Ми(ј)атов. Јес чојек 
подпуно алити од доброте А за већу вјеру подпишујемо се. С Топле 
држава новска на 2: отонбра 1776 по грчаски. 
Павле Петровић канчалијер 
 
(4) 
Копиа. Сједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле 
држава новска како капетан: Вицко Бро(н)за из Новога партива ш 
његовом пулаком  за Барбариу.  Ш њиме за мрнара Криле Бро(н)за, 
Вицко Палма, Антом Бортуловић, Ђуро Вукосавље(в), Раде Поповић, 
Петар Дабовић, Петар Зубановић, Лука Парапан, Никола Паш(тројевић), 
у све друга 10- Јест чоек подпуно алити од додброте. И за већ (!) И за 
већу вијеру подпишујемо се. С Топле држава новска 15: отонбра 1776 по 
грчаски. 
Павле Петровић канчалијер 
Нико Радуловић суђа од комунитади. 
 
 
(5) 
Сједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади држава новска 
како патрун Марко Павковић партива за Дубровник с пелигом 
именовати Свети Никола и Свети Спиридон и ш њиме за мрнара 
Дуковић Томо, Дучин Јевто Николин, Мато Јанковић, у све пет. И јесу 
људи подпуно и алити од доброте. За већу вјеру подпишујемо се. С 
Топле држава новска, на 24: отонбра 1776 по грчаски. 
Павле Петровић канчалијер од кому(нитади) 
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Сава Драгов суђа од комунитади 
 
(6) 
Сједочимо ми капетан и суђе од прев(је)рне комунитади с Топле држава 
Новска како патрун Сава Ћетковић партива за Дубровник з барком од 
весла. Ш њиме за мрнара Нико Ћетковић, Крсто Ћетковић, Томо 
Петковић. И јесу људи подпуно алити од доброте. За вишу вјеру 
подпишуијемо се. С Топле држава Новска на 27: новенбра по грчаски 
1776. 
Мато Гојковић капетан од комунитади 
Павле Петровић канчалијер 
 
(7) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади с Топле држава 
Новска како Лазо Велаш с Топле партива за Корчулу з барком од весла. 
Ш њиме за мрнара Бошко Среданов, Јово Томов, у све три. И јесу људи 
добри. И за увјереније подпишуијемо се. С Топле државе Новске 8- 
деценбра 1776: по талиано 
Мато Гојковић капетан од кому(нитади) 
Павле Петровић канчалијер 
 
(8) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле држава 
Новска како патрун Симо Матковић с Пода партива за Дубровник з 
барком од весла. Ш њиме за мрнара Саво Ћетковић, Марко Илин, 
Гаврило Балтић. И јесу ови од ове комунитади. И јесу људи подпуно 
алити од доброте и за вишу вјеру подпишујемо се. С Топле држава 
Новска на 10= деценбра 1776 по ср(п)ски Мато Гојковић капетан од 
комунитади 
Павле Петровић канчалијер од ко(мунитади). 
 
(9) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади с Топле држава 
Новска како патрун Јово Радуловић с Пода партива за Далмациу з 
гаијетом од весла. Ш њиме за мрнара Божо Буранић, Иван Мрша, у све 
три. И јесу људи подпуно вијерни алити од доброте. За већу вјеру 
подпишујемо се. С Топле држава Новска на 7: ђенара 1776 по (срп)ски). 
 
(10) 
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Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади с Топле држава 
Новска како патрун Лазар Јанковић партива за Будву з барком од весла. 
Ш њима за мрнара Симо Пиљуровић, Анто Црногорчевић, Глиго 
Дуковић, у све четири. И јесу људи подпуно алити од доброте. За већу 
вјеру подпишујемо се С Топле државе Новске ма: 8:ђенара 1776 по 
ср(п)ски 
Сава Јанковић суђа од комунитади 
Павле Петровић канчалијер 
 
(11) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади с Топле држава 
Новска како патрун Сава Јанковић партива з барком од весла за 
Корчулу. Ш њиме за мрнара Јоко Цотовић с Топле, у све два. И јесу 
људи по(д)пуно алити од доброте. А за већу вјеру подпишујемо се. С 
Топле држава Новска 13: ђенара 1776 по ср(п)ски море венето. 
Нико Радуловић суђа 
Павле Пе (!) Петровић 
 
(12) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади с Топле дрћжава 
Новска како патрун Сава Јововић с Топле партива за Корчулу з барком 
од весла Ш њиме за мрнара Лазар Велаш, у све два. И јесу људи подпуно 
алити од доброте. А за већу вјеру подпишујемо се. С Топле држава 
Новска 14: ђенара 1776 Море Венето по ср(п)ски. 
(П)авле Петорвић канчалијер 
 
(13) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади с Топле державе 
Новске како капетан Јеролимо Вучетић и(з) Сасовића партива за Леванат 
с његовијем пелигом именовата Мадона од Розарије и С(ве)ти Никола. И 
с њиме за мернара Јово Милинович, Јаков Сушич, Мијат Мустур, 
Гаврило Шкерлет, Андрија Зубац, Митар Рашовић, Марко Герлович, 
Илија Лучич, Антич Погача, Лазар Ракович. И јесу људи подпуно 
вијерни алити од доброте. И за увјереније подписујемо се. С Топле 
држава Новска на: 12 фебрара по сер(п)ски: 1776, Море Венето. 
Нико Радулович суђа од комунитади - - - - - 
Павле Петрович канзалијер од комунитади 
 
(14) 
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Сиједочимо ми капетан и суђе од превијерне комунитади с Топле 
державе Новска како патрун Андрија Мисинез с Пода партива за Пуљу с 
његовијем пелигом именовата С(ве)ти Никола и С(ве)ти Спиридон. Ш 
њиме за мернара Керсто Ређун, Глиго Катич, Јевто Квекић, Сава 
Перишев, Ђуро Вусанович, у све шест. Јесу људи подпуно вијерни алити 
од доброте. За увјереније подписујемо се С Топле державе Новска, на 13 
фебрара: 1776 Море Венето. 
Нико Радулович суђа од комунитади 
Павле Петрович канзалијер од комунитади. 
 
(15) 
Пре(пис): Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади с 
Топле државе Новске како патрун Марко Павковић с Пода партива ш 
његовијем пелигом з(а) Арбаниу именовати Свети Никола и Свети 
Шпиридона. Ш њиме за мрнара Данило Павковић, Шпиро Вуков, Јевто 
Видаковић, у све четири. И јесу људи подпуно, алити од доброте. И за 
увјереније подпишујемо се. С Топле држава Новска на 15: вебрара 1776 
по ср(п)ски. 
 
(16) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади с Топле держава 
Новска како патрун Митар Мусић с Пода партива за Далмацију . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . од весла и с њиме за мернара Марко Јованов, Спасојев 
Лазарев Драгоманович, Симо Чупкович, у све четири. Јесу људи 
подпуно вијерни алити од доброте. За увјереније подписујемо се. С 
Топле держава Новска на: 22 фебрара по сер(п)ски: 1776 Море Венето - - 
Нико Радулович суђа од комунитади 
Павле Петрович канчалијер од комунитади. 
 
(17) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади с Топле державе 
Новска како патрун Васо Малович из Бијеле партива за Дубровник з 
барком од весла и с њиме за мернара Сава Дукович, Јово Малович, Јово 
Сјеркович, у све четири. Јесу људи подпуно вијерни алити од доброте. И 
за увјереније подписујемо се. С Топл(е) держава Новска на: 5 марча по 
сер(п)ски 1776 Море Венето. 
Нико Радулович суђа од комуни(тади) 
Павле Петрович канзали(јер) од комунитади. 
 
(18) 
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Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне комун(итади): с Топле 
державе Новска како патрун Лазар Велаш с Топле партива за Далмацију 
з барком од весла и с њиме за мернара Симо Говчевич, Томо 
Берканович, Стијепан Бошкович, Марко Парипович, Андрија Тропович, 
Тодор Квекич, у све :7 Јесу људи подпуно вјерни алити од доброте. И за 
увјереније подписујемо се. С Топле держава Новска на: 6 марча по 
сер(п)ски: 1776 Море Венето - - - - - 
Нико Радулович суђа од комун(итади) 
Павле Петрович канзалијер од комуни(тади). 
 
(19) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади с Топле державе 
Новске како патрун Саво Шеровић из Бијеле партива з барком од весла 
за Далмацију и с њиме за мернара Нико Шерович, Јово Марков, Петро 
Шерович, у све четири. Јесу људи подпуно вјерни алити од доброте. И за 
увјерени(је) подписујемо се. С Топле державе Новске на: 9 марча по 
сер(п)ски: 1777 - - - -  
Сава Јанкович суђа од комунитади 
Павле Петрович канзалијер од комунитад(и). 
 
(20) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади): с Топле 
державе Новске како патрун Перо Томов из Баошича партива за 
Ко(р)чулу барком од весла и с њиме за мернара Перо Јовов, Стојко 
Јаковов, Јоко Томов, у све четири. Јесу људи подпуно вјерни алити од 
доброте. И за увјереније подписујемо се. С Топле державе Новске н(а): 9 
марча по сер(п)ски: 1777 
Нико Радулович суђа од комунитади 
Павле Петрович ка(н)залијер од комунитади. 
 
(21) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне комуни(тади): с Топле 
державе Новске како капетан: Јово Милашинович с Топле партива за 
Смирне с његовом кечом именова(та) С(ве)ти Спиридон и Госпа де 
Розарије и душе о пергаторије и ш њиме за мернара Педота Антонио 
Армени/ Лазар Берканович/ Лесандро Миалич/ Нико Дукович/ Мичел 
Милашинович/ Тодор Свиланович/ Јаков Церногорчевич/ Стефан 
Миланович/ Јакомо Марков/ Мато Путникович, у све једанајес. Јес чоек 
подпуно вијеран алити од доброте. И за увјереније подписујемо се. С 
Топле державе Новске на. 17 марча 1777: по сер(п)ски- 
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Нико Радулович суђа од комунитади - - - - 
Павле Петрович ка(н)залијер од кому(нитади):- 
 
(22) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади): с Топле 
державе Новске како патрун Симо Вукадинович са Савине партива за 
Ко(р)чулу з барком од весла и с њиме за мернара Ђуро Савин (са) 
Сусчепана, отац Дионисије са Савине, у све три. Јес чоек подпуно 
вјеран. И за увјереније подписујемо се. С Топле державе Новске на: 18 
марча 1777 по сер(п)ски. 
Нико Радулович суђа од кому(нитади) 
Павле Петрович канзалијер од комуни(тади). 
 
(23) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади): с Топле 
державе Новске како патрун Симо Маткович с Пода партива за 
Ко(р)чулу з барком од весла и с њиме за мернара Марко Церногорчевич, 
Мато Бербер, у све три. Јес чоек подпуно вјеран. И за увјереније 
подписујемо се. С Топле держава Новска на: 18 марча: 1777 по 
сер(п)ски. 
Нико Радулович суђа од кому(нитади)- 
Павле Петрович ка(н)залијер од кому(нитади):--- 
 
(24) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади) с Топле 
державе Новске како патрун Божо Бурон8ич с Топле партива за 
Ко(р)чулу з барком од весла и ш њиме за мернара Спиро Станич, Сава 
Буронич, у све: 3. Јес чоек подпуно вјеран. И за увјереније подписујемо 
се. С Топле державе Новске на: 26 марча: 1777 по сер(п)ски. 
Нико Радулович суђа од кому(нитади): - - - -  
Павле Петрович ка(н)залијер од ком(унитади). 
 
(25) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади): с Топле 
державе Новске како капетан Ђуро Лазович с Топле партива за Млетке с 
његовом пулаком именовата С(ве)ти Антон из душе пергаториа и с њиме 
за мернара Лазар Дукович, Марко Мижевич, Зоване Псуница, Никола 
Грего, Никола Маринович, Ђуро Маринович, Ђуро Коштрена, Паво 
                                                
8 Исписано је разговјетно слово: „р“, но у питању је Буронић, Буроњић. 
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Кушељевич, Стијепо Луштица, Антонио Кавалунсото, Анто Маринович, 
Мичо Талеран, Катина Лазовича, Мато Лазович, Мичо Лазович, у све 
шеснајес. Јес чоек подпуно вјеран. И за увјереније подписујемо се. С 
Топле державе Новске на: 9 априла: 1777 по сер(п)ски - - - - 
Нико Радулович суђа од кому(нитади): 
Павле Петрович ка(н)залијер од комунитади. 
 
(26) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади): с Топле 
державе Новске како патрун Јово Злоков из Бијеле партива за Ко(р)чулу 
з гајетом од весла и с њиме за мернара Марко Ников, Јоко Томов, Томо 
Илин, у све четири. Јес чоек подпуно вјеран. И за увјереније 
подписујемо се. С Топле державе Новске на: 20 априла: 1777 по 
сер(п)ски. 
Нико Радулович суђа од кому(нитади): 
Павле Петрович: ка(н)залијер од кому(нитади): 
 
(27) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади): с Топле 
державе Новске како патрун Перо Раповас (!) и(з) Сасовича партива за 
Ко(р)чулу з барком и с њиме з мернара Глигор Гопцевич, Јово Јовович, 
Гаврило Балтич, Лесо Шпадич, Лука Јелич, Сава Ђуришич, у све седам. 
Јес чоек подпуно вјеран. И за увјереније подписујемо се. С Топле 
державе Новске на: 23: 1777 по сер(п)ски. 
Нико Радулович суђа од кому(нитад): 
Павле петрович: ка(н)залијер од кому(нитади): 
 
(28) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади како патрун 
Марко Павковић с Пода партива ш његовијем пелигетом за ? именовато 
Свет(и) Николаје и Свети Шпиридон. Ш њиме за мрнара Марко Дајов, 
Томо Лучин, Ђуро Петков, Гаврило Чупковић, у све пет. И јесу људи 
подпуно (вјерни) олити од доброте. И за увјереније подписујемо се. С 
Топле држава Новска на 8: мађа 1777:по ср(п)ски. 
Павле Петров(ић) канча(лијер) 
Нико Радуловић суђа од комунитади- - - 
 
(29) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади с Топле држава 
Новска како патрун Миар Мусић с Пода партива за Будву з гајетом од 
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весла и ш њиме за мрнара Или(ј)а Вуковић, Лука Мусић, Нико Мусић, у 
све четири. И јесу људи подпуно вјерни алити од доброте. А за 
увјеренијен подпишујемо се. С Топле држава Новска на 9: мађа по 
ср(п)ски 1777. 
Нико Радуловић суђа од комунитади 
Павле Петровић качалијер 
 
(30) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади сТопле државе 
Новске како патрун Симо Матковић партива за Далманциу ш његовом 
гајетом од весла. Ш њиме за мрнара Јевто Видаковић, Божо Паријез, у 
(с)ве три. И јесу људи потпуно вјерни алити од доброте. За увјереније 
подпишујемо се. С Топле држава Новска. На 13 мађа 1777: по ср(п)ски- - 
Нико Радуловић суђа од комунитади 
Павле Петровић канчалијер од кому(нитади). 
 
(31) 
Сиједочимо ми: капетан: и суђе од превјерне кому(нитади): с Топле 
державе Новска како п(а)трун Божо Буронич с Топле партива за 
Ко(р)чул(у) ш његовом тартанелом и с њиме за мернара Спиро Станич, 
Сава Буронич, у све три. Јес чоек подпуно вјеран. А за увјереније 
подписујемо се. С Топле держава Новска. На: 14 маја: 1777 по сер(п)ски. 
Нико Радулович суђа од комунитади 
Павле Петрович канзалијер од кому(нитади):- 
 
(32) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превијерне кому(нитади): с Топле 
држава Новска како пасађаер и партивају патрун Филип Патаксем за 
Дубровник, Николо Царевич, Мио Радонич, Мита(р) Јованович, Јово 
Сабљица, у све четири. Јесу људи подпуно вјерни. И за увјереније 
подписујемо се. С Топле держава Новска на 17 маја 1777 по сер(п)с(ки). 
Нико Радулович суђа од комун(итади): 
Павле Петрович ка(н)залијер од кому(нитади). 
 
(33) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади): с Топле 
державе Новске како патрун Марко Дукович с Топле партива за Пуљу с 
његовијем пелигом именовати С(ве)ти Никола и С(ве)ти Спиридон и с 
њиме за мернара Вуко Бошков, Иван Шчепанов, Јово Палачкович (!), 
Марко Познанович, Илија Марков, у све шес. Јесу људи подпуно вјерни. 
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И за увјереније подписујемо се. С Топле державе Новске. На 19 мађа 
1777 по сер(п)ски. 
Нико Радулович суђа од кому(нитади): 
Павле Петрович ка(н)залијер од комунитади: 
 
(34) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади с Топле державе 
Новске како патрун Мато Миласинович с Топле партива за Дубровник з 
барком од весла и с њиме за мернара Анто Печарич, у све два. Јесу људи 
подпуно вјерни. И за увјереније подписујемо се. С Топле државе Новске 
на 2 ђуна 1777. 
Нико Радулович суђа од кому(нитади): 
Павле Петрович ка(н)залијер од кому(нитади): 
 
(35) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади): с Топле 
державе Новске како патрун Сава Четкович из Баошича партива за 
Дубровник з барком од весла и с њиме за мернара Нико Вуизич, Перо 
Ћеткович, Стијепо Дабович и жена Јане. У све пет. Јесу људи подпуно 
вјерни. И за увјереније подписујемо се. С Топле државе Новске на 4: 
ђуна 1777 по сер(п)ски- - 
Нико Радулович суђа од кому(нитади): 
Павле Петрович ка(н)залијер од кому(нита)д(и). 
 
(36) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади): с Топле 
державе Новске како патрун Јово Марков из Бијеле партива за Ко(р)чулу 
з гајетом од весла и с њиме за мернара Саво Шерович, Јово Митров, 
Марко Митров, у све четири. Јесу људи подпуно вјерни. И за увјереније 
подписујемо се. С Топле державе Новске на 6 ђуна 1777 по сер(п)ски. 
Нико Радулович суђа од кому(нитади): 
Павле Петрович ка(н)залијер од комунитади— 
 
(37) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади): с Топле 
державе Новске како патрун Божо Буронич с Топле партива за Будву с 
његовом тартанелом и с њиме за мернара Спиро Станич, Сава Буронич, 
у све три. Јесу људи подпуно вјерни. И за увјереније подписујемо се. С 
Топле державе Новске на 9 ђуна 1777 по сер(п)ски. 
Нико Радулович суђа од кому(нита)д(и): 
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Павле Петровић ка(н)залијер од кому(нитади): 
 
(38) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нита)д(и) с Топле 
державе Новске како патрун Марко Дукович с Топле партива за 
Ко(р)чулу с његовијем пелигом именовати С(ве)ти Никола и С(ве)ти 
Спиридон и с њиме за мернара Вуко Бошков, Јово Марков, Васо 
Цотович. Марко Познанович, Габрило Чупкович, у све шес. Јесу људи 
подпуно вјерни. И за увјереније подписујемо се. С Топле державе 
Новске на: 16 ђуна 1777 по сер(б)ски. 
Нико Радулович суђа од кому(нита)д(и) 
Павле Петрович ка(н)залијер од кому(нитади): 
 
(39) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нита)д(и) с Топле 
державе Новске како патрун Божо Буронич с Топле партива за Будву с 
његовом тартанелом и с њиме за мернара Вуко Бошков, Спиро Станич, у 
све три. Јесу људи подпуно вјерни. И за увјереније подписујемо се. С 
Топле державе Новске на 22 ђуна 1777 по сер(п)ски. 
Нико Радулович суђа од комуни(та)д(и):  
Павле Петрович ка(н)залијер од комуни(та)д(и): 
 
(40) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне комуни(та)д(и) с Топле 
державе Новске како патрун Андрија Мисинез с Пода партива за 
Албанију с његовијем пелигом именовати С(ве)ти Никола и С(ве)ти 
Спиридон и с њиме за мернара Керсто Ранђелез, Јевто Матков, Лазар 
Мусич, Анто Тошич, Ђуран Вуксанович, у све шес. Јесу људи подпуно 
вјерни. И за увјереније подписујемо се. С Топле державе Новске на 22 
ђуна 1777 по сер(п)ски. 
Нико Радулович суђа од кому(нитади): 
Павле Петрович ка(н)залијер од кому(нитади): 
 
(41) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади): с Топле 
державе Новске како патрун Андрија Тропович из ове вароши партива за 
Будву с његовом барком од весла и с њиме за мернара Митар Бошков, у 
све: 2. Јесу људи подпуно вјерни. И за увјереније подписујемо се. С 
Топле державе Новске на: 2 луђа 1777 по сер(п)ски. 
Нико Радулович суђа од комунитади 
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Павле Петрович канзалијер од кому(нитади): 
 
(42) 
Сиједочимо ми капетан: и суђе од превјерне кому(нитади): с Топле 
державе Новске како патрун Саво Шерович из Бијеле партива за 
Далмацију з барком од весла и с њиме за мернара Аћим Балабушић, у 
све два. Јесу људи подпуно вјерни. И за увјереније подписујемо се. С 
Топле державе Новске на 4 луђа 1777 по сер(п)с(ки). 
Нико Радулович суђа од кому(нитади): 
Павле Петрович канзалијер од кому(нитади): 
 
(43) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади): с Топле 
державе Новске како партива патрун Јово Сенич и Сава Ђуришић из ове 
Топле партивају за Ко(р)чулу су двије барке од весла. И с њиме за 
мернаре Лазар Сенич, Марко Парипович, Лазар Дубљевич, Јово 
Лубардич, у све шес. Јесу људи подпун(о) вјерни. И за увјереније 
подписујемо се. С Топле державе Новске на: 4 луђа 1777 по се(рпски). 
Нико Радулович суђа од комуни(тади) 
Павле Петрович канзалијер од кому(нитади): 
 
(44) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади). с Топле 
державе Новске како патрун Мијат Балтич с Топле партива за Ко(р)чулу 
з барком од весла и с њиме за мернара Симо Маткович, Глиго 
Милашинович, у све три. Јесу људи подпуно вјерни. И за увјереније 
подписујемо се. С Топле державе. Новске на 11 луђа 1777 по сер(п)ски 
Нико Радулович суђа од кому(нитади): 
Павле Петрович канзалијер од кому(нитади): 
 
(45) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади): с Топле 
державе Новске како патрун Јово Маткович с Пода партива за Ко(р)чулу 
з барком од весла и с њиме за мернара Васиљ Трипкович, Ане 
Трипковича, (у) све: 3: Јесу људи подпуно вјерни. И за увјереније 
подписујемо се. С Топле державе Новске на. 12 луђа 1777 по сер(п)ски. 
Нико Радулович суђа од кому(нитади) Фагото и гото ифорца 
Павле Петрович канзалијер од кому(нитади): 
 
(46) 
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Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади): с Топле 
державе Новске како патрун Андрија Тропович из ове вароши партива за 
Макарску и с њиме за мернара Симо Гопцевич, Тодор Иванов, поп 
Гаврило9, у све 4: Јесу људи подпуно вјерни. И за увјереније 
подписујемо се. С Топле державе Новске на 20: луђа 1777 по сер(п)ски. 
Нико Радулович суђа од кому(нитади): 
Павле Петрович канзалијер од кому(нитади): 
 
(47) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади): с Топле 
державе Новске како патрун Симо Вукадинович са Савине партива за 
Ко(р)чулу з барком од весла и с њиме за мернара Миро Јовано, Јово 
Миров, у све: 3. Јесу људи подпуно вјерни. И за увјереније подписујемо 
се. С Топле державе Новске на: 23 луђа 1777 по сер(п)ски. 
Нико Радулович суђа од кому(нитади): 
Павле Петрович канзалијер од кому(нитади): 
Павле Петровић канз(алије)р од ко(мунитади) (!) 
 
(48) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади): с Топле 
державе Новске како патрун Лазар Велаш с Топле партива за Будву з 
гајетом од весла и с њиме за мернара Лазар Сенич, Сава Митров, у све: 
3. Јесу људи подпуно вјерни и за увјереније подписујемо се. С Топле 
державе Новске на 24 луђа 1777 по сер(п)с(ки). 
Нико Радулович дуђа од кому(нитади):  
Павле Петрович канзалијер од кому(нитади): 
 
(49) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади): с топле 
державе Новске како н(апета)н: Мијат Комленовић с Топле партива за 
Леванат с његовом кечом именовата Часни Крст и Госпа од Росарије и с 
њиме за мернара Перо Тројановић, Марко Ненада, Антон Криловић, 
Мато Пијеровић, Франо Думовић, Тодор Укропина, Аћим Видаковић, 
Ђорђије Даниловић, Никола Радонић, Марко Комленовић, Јевто 
Видаковић, Игњат Петрович, Шпиро Јововић, у све: 14. Јесу људи 
подпуно вјерни. И за увјереније подписујемо се. С Топле державе 
Новске на 26 луђа 1777 по сер(п)ски. 
Нико Радулович суђа од кому(нитади): 
                                                
9 Мијатовић са Пода 
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Павле Петровић канзалијер од кому(нитади). 
 
(50) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади): с Топле 
державе Новске како к(апета)н: Симо Ђурасовић с Кумбура партива за 
Леванат с његовом трабакулом и с њиме за мернара Перо Петровић, 
Зоване Ћетковић, Мато Матовић, Андрија Јанковић, Лазар Ђурасовић, 
Арсеније Матовић, Piero Мустур, Лука Ђурасовић, у све: 9. Јесу људи 
подпуно вјерни. И за увјереније подписујемо се. С Топле державе 
Новске: на 28 луђа 1777 по сер(пс)ки. 
Нико Радуловић суђа од кому(нитади): 
Павле Петровић канзалијер од кому(нитади): 
 
(51) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади) с Топле 
державе Новске како патрун Лесандро Секуловић из Бијеле партива за 
Будву с његовом брацијером именовата С(ве)ти Никола и С(ве)ти 
Спиридон и с њиме за мернара Зоване Свилановић, Зоване Марковић, 
Јевтто Полпета, у све :4. Јесу људи подпуно вјерни. И за увјереније 
подписујемо се. С Топле державе Новске на: 2 августа 1777 по сер(пски). 
Нико Радуловић суђа од кому(нитади): 
Павле Петровић канзалије(р) од кому(нитади): 
 
(52) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади): с Топле 
державе Новске како патрун Јово Сенић с Топле партива за Дубровник з 
барком од весла и с њиме за мернара Лазар Сенић, Нико Зубановић, у 
све :3. јесу људи подпуно вјерни. И за увјереније подписујемо се. С 
Топле державе Новске на: 3 августа 1777 по сер(п)ски. 
Нико Радуловић суђа од кому(нитади): 
Павле Петровић канзалијер од кому(нитади): 
 
(53) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади) с Топле 
державе Новске као к(апета)н: Јеролимо Вучетић и(з) Сасовића партива 
за Леванат с његовијем пелигом именовата Мадона де Розарио и С(ве)ти 
Николо и с њиме за мернара Јово Милиновић, Мијат Мустур, Андрија 
Зубац, Остоја Кућанин, Нико Беговић, Митар Рашовић, Марко Герловић, 
Илија Драгомановић, Лазар Рашовић, у све: 10. Јесу људи подпуно 
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вјерни. И за увјереније подписујемо се. С Топле державе Новске на: 7: 
августа 1777 по сер(п)ски. 
Нико Радуловић суђа од кому(нитади): 
Павле Петровић ка(н)залијер од кому(нитади): 
 
(54) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади) с Топле 
державе Новске како патрун Јово Ћетковић из Баошића партива Трау (!) 
с његовом тартанелом и с њиме за мернара Стојко Ијаковов, Јово 
Камилић, Трипо Мијатов, у све: 4. Јесу људи подпуно вјерни. И за 
увјереније подписујемо се. С Топле державе Новска на: 9 августа 1777 
по сер(пски). 
Нико Радуловић дуђа од кому(нитади) 
Павле Петровић канзалијер од кому(нитади). 
 
(55) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади) с Топле 
державе Новске како к(апета)н: Ђуро Лазовић с Топле партива за 
Смирне с његовом пулаком именовати С(ве)ти Антон из душе 
перготорие и с њиме за мернара Мато Лазовић, Зоване Шулпаило 
Кушевић, Стефано Ђуровић, Зоване Наја, Антонио Савковић, Лазар 
Дуковић, Николо Грего, Зораи Марлић, Раде Митровић, Марко 
Трипћевић, Илија Дуковић, Шпиро Квелић, Митар Ланцић, Ђуро 
Милошевић, у све: 16. Јесу људи подпуно вјерни. И за увјереније 
подписујемо се. С Топле державе Новске на: 9 августа 1777. 
Нико Радуловић суђа од кому(нитади) 
Павле Петровић канзалијер од кому(нитади). 
 
(56) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади) с Топле 
державе Новске како к(апета)н: Аврам Ђурасовић с Кунбура партива за 
Леванат с његовом кечом именовата С(ве)ти Никола и С(ве)ти 
Спиридон, а с њиме за мернара Димитри Ђурасовић, Сава Дабовић, 
Симо Мирковић, Јово Марнић, Петар Мориотић, Франо Скарпапанајото 
Коколаћи, Антун Кострана, Петар Кострана, Јозепо Вучелин, у све :10. 
Јесу људи подпуно вјерни. И за увјереније подписујемо се. С Топле 
державе Новске на: 19 августа 1777 по сер(п)ски. 
Нико Радуловић суђа од кому(нитади) 
Павле Петровић канзалијер од кому(нитади). 
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(57) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади) с Топле 
державе Новске како патрун Илија Вуковић из Требесина партива за 
Будву з гајетом од весла и с њиме за мернара Саво Вуковић, Симо 
Матковић, Лука Морацан, у све: 4. Јесу људи подпуно вјерни. И за 
увјереније подписује(мо се). 
С Топле держа(е) Новске на: 28 августа 1777 по сер(п)ски. 
Нико Радуловић суђа од кому(нитади) 
Павле Петровић канзалијер од кому(нитади). 
 
(58) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади): с Топле 
державе Новске како к(апета)н: Марко Ђоновић с Топле партива за 
Цефалунију с његовијем пифаром именовати С(ве)ти Јожеп и с њиме за 
мернара Пијеро Бен Вештидо, Зорзи Стрелић, Јово Ђучић, Бортуло 
Јурковић, Јеролимо Шоич, Виторио Карпацио, Николо Ђокович, у све: 8. 
Јесу људи подпуно вјерни. И за увјереније подписујемо се. С Топле 
державе Новске на: 31 августа: 1777 по сер(п)ски. 
Нико Радулович суђа од кому(нитади) 
Павле Петрович канзалијер од кому(нитади). 
 
(59) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади) с Топле 
державе Новске како патрун Глигор Гобцевич с Пода партива за 
Дубровник з барком од весла и с њиме за мернара Симо Кобилица, Јоко 
Полпета, Саво Лакетич, Филип Катич, Марко Арбанасо, у све: 6. Јесу 
људи подпуно вјерни. И за увјереније подписујемо се. С Топле державе 
Новске на: 31 августа 1777. 
Нико Радулович суђа од кому(нитади) 
Павле Петровић канзалијер од кому(нитади). 
 
(60) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади): с Топле 
державе Новске како патрун Глиго Дукович с Топле партива за 
Ко(р)чулу з гајетом од весла и с њиме за мернара Митар Милошев, 
Петар Мусич, у све: =3. Јесу људи подпуно вјерни. И за увјереније 
подписујемо се. С Топле державе Новске на: =15 сетенбра:= 1777 по 
сер(п)ски- 
Глигор Павкович:- к(апета)н: од кому(нитади): 
Павле Петрович канзалијер од кому(нитади). 
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(61) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади): с Топле 
державе Новске како два патруна Марко Андрин и Петар Шчепанов, оба 
из Баошича, партивају за Молунат су двије барке од весла и с њиме за 
мернара Стојко Јаково, Симо Станович, Божо Станович, Петар 
Станович, у све: =6. Јесу људи подпуно вјерни. И за увјереније 
подписујемо се. С Топле державе Новске на:=17 сетенбра :=1777 по 
сер(п)ски. 
Глигор Павкович к(апета)н: од кому(нитади) 
Павле Петрович канзалијер од кому(нитади): 
 
(62) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади): с Топле 
державе Новске како патрун Лесо Секулович з Бијеле партива за 
Далмацију с његовом брацијером именовата С(ве)ти Никола и С(ве)ти 
Спиридон и с њиме за мернара Симо Зубац, Зоване Маркович, Зоване 
Свиланович, Јеролимо Полпета, Шпиро Кокеза, за пасађијера Ђуро 
Озринич, Иво Томичев, Вуко Томичев, Нико Боканович, у све:= 10 Јесу 
људи подпуно вјерни. И за увјереније подписујемо се. С Топле державе 
Новске на: = 28 сетенбра: 1777. 
Глигор Павкович к(апетан). од кому(нитади): 
Павле Петрович канзалијер од кому(нитади. 
 
(63) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади) с Топле 
державе Новске како патрун Сава Јововић с Топле партива за Дубровник 
з барком од весла и  с њиме мернара Ђуро Гавриловић, у све двоица. И 
јесу људи подпуно вјерни. И за увјереније подписујемо се. С Топле 
державе Новске на: 4: отобра 1777: по сербски. 
Глигор Павковић ка(петан): од комунитади 
Павле Петровић канчал(ијер) од комунит(ади). 
 
(64) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади) с Топле 
державе Новске како патрун Андрија Мисинез с Пода партива за 
Арбаниу с његовијем пелигом именовата С(ве)ти Никола и С(ве)ти 
Спиридон и с њиме за мернара Керсто Ранђун, Лазар Муса, Јевто 
Матков, Анто Тошић, Ђуран Вуксанович, у све: =6 Јесу људи подпуно 



 124 

вјерни. И за увјереније подписујемо се. С Топле державе Новске на: =13 
отобра :=1777 по сер(п)ски. 
Глигор Павкович к(апета)н од кому(нитади) 
Павле Петрович канзалијер од кому(нитади). 
 
(65) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади с Топле державе 
Новске како ка(петан): Марко Ђоновић из Новога партива с његовом 
мартигом за Тријешће именовата Шанта Ђустина и ш њиме за мернара 
Виторио Капацио, Пијеро Вештидо, Зоване Мештровић, Бортуло 
Букотић, Јеролимо Шоић, Зоване Николић, Нико Ђоновић, у све: 8. И јес 
чоек подпуно добар и вјеран. И за увјереније подписујемо се. С Топле 
державе Новске на: 30 отобра 1777: по сер(п)ски. 
Глигор Павковић ка(петан); од комунитади - - 
 
(66) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади) од Топле 
державе Новске како патрун Томо Ђionovich из ове вароши партива за 
Керф с њего(во)м трабакулом керцата бакалаја и рена именовата Мадона 
ди Буон Коншалио и с њиме за мернара Шимун Мушони, Тони 
Цијеланович, Тони Мариновић, Сава Дацевич, Пијеро Периша, Паило 
Занон, у све 7. Јес чоек подпуно вјеран. И за увјереније подписујемо се. 
С Топле державе Новске на 3 деценбра: 1777 по сер(п)ски. 
Глигор Павкович к(апета)н од кому(нитади). 
 
(67) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади): с Топле 
державе Новске како патрун Лука Кушпетов из Бијеле како партива за 
Млетке с пелигом именовати С(ве)ти Антон и С(ве)та Ана и С(ве)ти 
Изепо и с њиме за мернара Керсто Лукович, Изепо Ланчич, Стојко 
Станкович, Филип Попович, Мениго Калафат, Керсто Попович, Бошко 
Матович, Настаси Фатович, у све: 9. Јес чоек подпуно вјеран. И за 
увјереније подписујемо се. С Топле державе Новске на: 19 ђенара: 1778: 
по сер(п)ски Море Венето. 
Глигор Павкович к(апета)н: од кому(нитади):  
Павле Петрович канзалијер од кому(нитади). 
 
(68) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади) с Топле 
державе Новске како патрун Марко Павкович с Пода партива за 
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Ко(р)чулу с његовијем пелагом именовати: С(ве)ти Никола и С(ве)ти 
Спиридон и с њиме за мернара Јово Велаш, Глиго Дукович, Васо Матов, 
у све: 4 Јес чоек подпуно вјеран. И за увјереније подписујемо се. С Топле 
державе Новске на: 28 јануарија= 1778. по сер(п)ски Море Венето. 
Глигор Павкович ка(пета)н: од кому(нитади): 
Павле Петрович канзали(јер) од кому(нитади). 
 
(69) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади): с Топле 
державе Новске како патрун Ђуро Савин из Требесина партива за 
Ко(р)чулу з барком од весла и с њиме за мернара Лазар Јовов, калуђер 
Дионисије Владович, у све: 3. Јес чоек подпуно вјеран. И за увјереније 
подписујемо се. С Топле державе Новске на: 30 ђинуарија: 1778 по 
сер(п)ски Море Венето. 
Глигор Павкович к(апета)н: од кому(нитади) 
Павле Петрови(ч) Канзалијер од кому(нитади). 
 
(70) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади) с Топле 
державе Новске како к(апета)Н: Јеролимо Вучетич из Сасовича партива 
за Леванат с његовијем пелигом именоват Мадона де Розарио и Свети 
Никола и с њиме за мернара Јово Милинович, Пашквал Клецкович, 
Јакомо Сушич, Остоја Кучанин, Мијат Мустур, Андрија Зубац, Марко 
Герлович, Васо Цотович, Илија Лучич, Јевто Ногулович, у све:= 11. Јес 
чоек подпуно вјеран. И за увјереније подписујемо се. С Топле державе 
Новске на:= 3 фебрара: 1778 по сер(п)ски Море Венето. 
Глигор Павкович к(апета)н: од кому(нитади): 
Павле Петрович канђалијер од кому(нитади): 
 
(71)  
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне ому(нитади) с Топле 
державе Новске како к(апета)н: Зорзи Лазовичь с Tople partiva za Levanat 
s negovom pulacom imenovata С(ве)ти Anton из душе пергаtоria и s nime 
za mernara Matio Lazovich, Izepo Ercovich, Izepo Simunovich, Lazar 
Barcanovich, Stefan Gurasovich, Nicolo Grego, Nicolo Perusin, Severio 
Matov, Nicolo Dusich, Leca Caranich, Andria Mizevich, Sava Dabovich, 
Matio Bilafer, у све: 14. Јес чоек подпуно вијеран. И за увјереније 
подписујемо се. С Топле державе Новске на: 11 фебрара 1777 по 
сер(п)ски Море Венето. 
Gligor Pavcovich capit(a)nio: della comu(ni)ta.  
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Paulo Petrovich canzalier della comu(ni)ta: 
 
(72) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади) с Топле 
державе Новске како патрун Андрија Мисинез с Пода партива за 
Тријешће с његовијем пелигом именоват С(ве)ти Никола и С(ве)ти 
Спиридон и с њиме за мернара Керсто Ранђун, Лазар Муса, Анто Тошич, 
Јевто Квекич, Ђуран Вуксанович, керца увопаша10, у све: 6. Јес чоек 
подпуно вјеран. И за увјереније подписујемо се. С Топле державе Новске 
на: 26 фебрара 1777 по сер(п)ски М(оре): В(енето): 
Gligor Pavcovich cap(ita)nio. Della comu(ni)ta 
Paulo Pettrovich conzalier della comu(ni)ta. 
 
(73)  
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади): с Топле 
державе Новске како патрун Митар Чучур из Казимира партива за 
Ко(р)чулу з гајетом од весла и с њиме за мернара Нико Мусич, Митар 
Мусич, Јово Радулович, у све: 4. Јес чоек подпуно вјеран. И за увјереније 
подписујемо се. С Топле державе Новске на: 6 марча: 1778 по сер(п)ски. 
Глигор Павкович кап(ета)н: од кому(нитади) 
Павле Петрович канзалијер од кому(нитади). 
 
(74) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади) с Топле 
державе Новске како патрун Марко Дукович с Топле державе Новске 
партива за Ко(р)чулу с његовијем пелигом именовати С(ве)ти Никола и 
С(ве)ти Спиридон и с њиме за мернара Јово Марков, Марко Трипчевич, 
Вуко Обрадович, Лесо Дукович, у све: 5. Јес чоек подпуно вјеран. И за 
увјереније подписујемо се. С Топле державе Новске на: 11 марча: 1778 
по сер(п)ски. 
Глигор Павкович к(а)п(ета)н: од кому(нитади) 
Павле Петрович канзалијер од кому(нитади). 
 
(75) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превијерне кому(нитади) с Топле 
державе Новске како патрун Перо Јовов из Баошича партива за 
Ко(р)чулу з гајетом од весла и с њиме за мернара Марко Андрин и 
Марко Митров, у све: 3. Јес чоек подпуно вијеран. И за увјереније 
                                                
10 Uva passa: суво грожђе; uova di pesce: икра 
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подписујемо се. С Топле державе Новске на: 18 марча: 1778 по 
сер(п)ски. 
Gligor Pavcovich cape(ta)nio: dela comu(ni)ta 
Павле Петрович канзалије(р) од кому(ни)тади). 
 
(76) 
Сједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади) с Топле 
державе Новске како к(а)п(ета)н: Сава Шарабаћа с Топле партива за Крф 
с његовом пулаком именовата Мадона деле Грацие керцат штица, 
чавала, кела, табака и с њиме за мернара Симо Горакуча, Антон 
Маринович, Шчепан Жеравица, Мијат Сенич, Јово Савин, Глиго 
Матович, Иван Ђуркович, Нико Дукович, Шпиро Дукович, Трипо 
Степчич, у све: 11. Јес чоек подпуно вјеран. И за увјереније подписујемо 
се. С Топле державе Новске на: 19 марча 1778 по сер(п)ски. 
Глигор Павкович к(апета)н: од кому(нитади) 
Paulo Petrovich canzalier della comu(ni)ta. 
  
(77) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади) . с Топле 
державе Новске како н(а)п(ета)н: Митар Јанкович с Топле партива за 
Порто Марин с његовом пулаком именовата Мадона дела Ашунта и 
керцат ленама и с њиме за друга Батишта Пашани, Марко Жупа, Лазар 
Дукович, Никола Маркович, Пазуло Кушелевич, Лука Челалич, Андрија 
Тропович, Зорзи Митрович, Нико Вукојев, Лука Петрович, Митар, у све: 
12. Јес чоек подпуно вјеран. И за увјереније подписујемо се. С Топле 
державе Новске на: 19 марча: 1778 по сер(п)ски. 
Глигор Павкович к(а)п(ета)н: од кому(нитади) 
Paulo Petrovich canzalier della comu(ni)ta. 
 
(78) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади): с Топле 
державе Новске како к(а)п(ета)н: Ми(ј)ат Comlenovich с Топле партива 
за Јакин с његовом кечом именовата Часни Керст керцата готуна и 
бунбака и с њиме за мернара Пијетро Тусиани, Никола Таужович, Аћим 
Видакович, Ђорђије Данилович, Никола Радојевич, Пауле Булат, Мато 
Пијерович, Тодор Укропина, Игњат Петрович, Марко Комленович, Јевто 
Видакович, Димитри Панајоти, Шпиро Јовович, Антон Занкович, 
Ништаши Ревтио, у све: 16, Јес чоек подпуно вјеран. И за увјереније 
подписујемо се. С Топле державе Новске на: 17 априла: 1778 по 
сер(п)ски. 
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Глигор Павкович к(а)п(ета)н: од кому(нитади). 
Павле Петрович канзалијер од кому(нитади). 
 
(79) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади) с Топле 
державе Новске како патрун Глигор Гобчевич с Пода партива за 
Дубровник з барком од весла и с њиме за мернара Сава Дукович Spiro 
Ivancovich, Simo Vucadinovich, у све: 4. Јес чоек подпуно вјеран. И за 
увјереније подписујемо се. С Топле державе Новске на: 22 априла 1778 
по сер(п)ски. 
Глигор Павкович кап(ета)н: од кому(нитади). 
Павле Петрович канзалијер од кому(нитади). 
 
(80) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади) с Топле 
державе Новске како патрун Андрија Јовов из Баошича партива за 
Ко(р)чулу с пелигом именовати С(ве)ти Никола и С(ве)ти Спиридон и с 
њиме за мернара Илија Ђуров Перо Ников, Мато Ников, у све: 4. Јес 
чоек подпуно вјеран. И за увјереније подписујемо се. С Топле державе 
Новске на: 28 априла 1778 по сер(п)ски. 
М(јесто): п(ечата): Глигор Павкович к(а)п(ета)н од кому(нитади) 
Павле Петрович канзалијер од кому(нитади). 
 
(81) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади) с Топле 
державе Новске како партива г(оспо)д(и)н архимандрит Данило Савинац 
и с њиме свјештеник Dionicie Cavinach за Далмацију с пелигом од пасађа 
с патруном Томом Ганборровичем с Перчања. Јесу људи подпуно 
вјерни. И за увјереније подписујемо се. С Топле державе Новске на: 6 
мађа 1778 по сер(п)ски. 
Глигор Павкович к(а)п(ета)н од кому(нитади): 
П(авле): П(етрович): к(анзалијер). од  комун(итади). 
 
(82) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади) с Топле 
державе Новске како патрун Сава Ђуришић с Топле партива за 
Дубровник с његовом гајетом именовата С(ве)ти Никола и с њиме за 
мернара Лука Мусич, Илија Вукичев, Нико Лучин, у све: 4. Јес чоек 
подпуно вјеран. И за увјереније подписујемо се. С Топле державе Новске 
на: 9 мађа 1778 по сер(п)ски. 
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М(јесто): П(ечата): Глигор Павкович кап(ета)н: од кому(нитади) 
П(авле). П(етрович). к(анзалијер) од кому(нитади).  
     
(83) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади) с Топле 
державе Новске како патрун Саво Шерович из Бијеле партива за 
Дубровник з (б)арком од весла и с њиме за мернара Илија Шерович, у 
све: 2. Јес чоек подпуно вјеран. И за увјеренијее подписујемо се. С Топле 
державе Новске на 12 мађа 1778. 
М(јесто): П(ечата): Глигор Павкович кап(ета)н: од кому(нитади)  
Павле Петрович канзалијер. 
 
(84) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади): с Топле 
державе Новске како патрун Јово Николин с Топле партива за Ко(р)чулу 
с пелигом именовати С(ве)ти Никола и С(ве)ти Спиридон и с њиме за 
мернара Андрија Јовов, Матко Ников, Анто Маринович, у све: 4: Јес 
чоек подпуно вјерана (!) И за увјереније подписујемо се. С Топле 
державе Новске на: 22 јуна 1778. 
М(јесто): П(ечата): Глигор Павкович кап(ета)н: од кому(нитади): 
Павле Петрович к(анзалијер). од кому(нитади). 
 
(85) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади) с Т(о)пле 
державе Новске како партива за Млетке Никколето Царевић, Анто 
Лакетич, Сава Лакетич, Лука Царевич, у св(е): 4 с пелигом патрун 
Менингом Спонза из Ровиња. Јесу људи подпуно вјерни. И за увјереније 
подписујемо се. С Топле державе Новске на: 25 мађа по сер(п)ски. 
М(јесто): П(ечата): Глигор Павкович кап(ета)н: од кому(нитади): 
П(авле): П(етровић): ка(нзалијер): од ко(мунитади) 
 
(86) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади): с Топле 
державе Новске како патрун Глиго Дукович с Топле партива за 
Ко(р)чулу з гајетом од весла и с њиме за мернара Васо Маглич, Марко 
Парипович, у све: 3. Јес чоек подпуно вјеран. И за увјереније 
подписујемо се. С Топле державе Новске на: 28 мађа 1778. 
М(јесто): П(ечата): Глигор Павкович ка(пета)н: од кому(нитади): 
П(авле): П(етровић): к(анзалијер): од кому(нитади). 
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(87) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади) с Топле 
державе Новске како патрун Марко Павкович с Пода партива за 
Далмацију с његовијем пелигом именовати С(ве)ти Никола и С(ве)ти 
Спиридон и с њиме за мернара Матко Ијанкович, Илија Вукович, Глиго 
Дукович, Арсеније Павкович, у све: 5. Јес чоек подпу(но) вјеран. И за 
увјереније подписујемо се. С Топле державе Новске на: 12 ђуна 1778 по 
сер(п)ски. 
Глигор Павкович кап(ета)н: од кому(нитади 
П(авле): Пе(трович): ка(нзалијер): о(д) к(омунитади). 
 
(88) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади): с Топле 
державе Новске како патрун (Ј)анко Даљевић da Topla partto per 
Далмацију с његовом фиљегатом именовата Госпа де Розарио и с њиме 
за мернара Саво Шерович, Марко Дајович, Зано Занович, Лесо Радич, 
Мениго Каиментић, Нико Белота, у све: 7. Јес чоек подпуно вјеран. И за 
увјереније подписујемо се. С Топле державе Новске на: 17 ђуна 1778 по 
сер(п)ски. 
М(јесто): П(ечата): Глигор Павкович кап(ета)н: од кому(нитади): 
Па(вле): Пет(рович): кан(залијер): од кому(нитади). 
 
(89) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади) с Топле 
державе Новске како кап(ета)н: Андрија Мисинез с Пода партива за 
Леванат с његовом трабакулом именовата С(ве)ти Никола и С(ве)ти 
Спиридон и с њиме за мернара Шимун Миокович, Јово Раич, Митар 
Дамјанов, Бошко Среданов, Счепан Лепетич, у све: 6. Јес чоек подпуно 
вјеран. И за увјереније подписујемо се. С Топле державе Новске на: 24 
ђуна 1778. 
М(јесто): П(ечата): Глигор Павкович кап(ета)н: од кому(нитади) 
П(авле): П(етрович): ка(нзалијер): од кому(нитади. 
 
(90) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади) с Топле 
державе Новске како патрун Кирсто Ранђун с Топле партива за Арбанију 
с његовијем пелигом именовати С(ве)ти Никола и С(ве)ти Спиридон и с 
њиме за мернара Јевто Матков, Јаков Вуков, Јово Видович, у све: 4. Јес 
чоек подпуно вјеран. И за увјереније подписујемо се. С Топле державе 
Новске на: 24 ђуна 1778 по сер(п)ски. 
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Глигор Павкович кап(ета)н: од кому(нитади) 
П(авле) П(етрович) ка(нзалијер): оф (комунитади). 
 
(91) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади) с Топле 
державе Новске како кап(ета)н Мијат Комленович с Топле партива за 
Леванат с његовом кечом именовата Часни Керст и Госпа од Розарио и с 
њима за мернара Јо(в)ан Берсечина, Никола Таузович, Тодор Укропина, 
Ђорђије Данилович, Јевто Видакович, Лесандро Комненович, Игњат 
Петрович, Петар Васиљевич, Марко Јанович, Филип Филипович, Лука 
Исвич11, Ми(ј)о Радулович, Марко Жаркович, у све: 14. Јес чоек подпуно 
вјеран. И за увјереније подписујемо се. С Топле державе Новске на: 26 
ђуна 1778 по сер(п)ски. 
М(јесто): П(ечата): Глигор Павкович кап(ета)н: од кому(нитади) 
П(авле). Пе(трович): кан(залијер): од кому(нитади). 
 
(92) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади) с 
Топледрежаве Новске како Мијат Балтић с Топле партива за Ко(р)чулу с 
његовом брасијером и с њиме за мернара Симо Маткович, Глиго 
Дукович, Марко Илин, у све 4. Јес чоек подпуно вјеран. И за увјерени(је) 
подписујемо се. С Топле державе Новске на: 2 луђа 1778 по сер(п)ски. 
М(јесто) П(ечата) Глигор Павкович кап(етан): о(д) кому(нитади) 
П(авле) П(етрович): ка(нзалијер) о(д) к(омунитади). 
 
(93) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превијерне кому(нитади с Топле 
державе Новске како патрун Јоко Церногорчевич из Баошича партива за 
Ко(р)чулу з барком од весла и с њиме за мернара Андрија Јовов, Перо 
Чукович, у све: 3. Јес чоек подпуно вјеран. И за увјереније подписујемо 
се. С Топле державе Новске на: 2 луђа 1778 по сер(п)ски. 
М(јесто): П(ечата) Глигор Павкович кап(ета)н: од ком(унитади 
П(авле) П(етрович) к(анзаалијер) о(д) ком(унитади). 
 
(94) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади) с Топле 
державе Новске како патрун Тодор Ников из Баошича партива за 
                                                
11 Стоји: Исвич са продором петље слова „а“ из горњег реда што омета читање, 
мада је могуће читати и Јович. 
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Ко(р)чулу з барком од весла и с њиме за мернара Саво Четкович Ђуро 
Зубац, у све: 3. Јес чоек подпуно вјеран. И за увјереније подписујемо се. 
С Топле державе Новске на. 4 луђа 1778 по сер(п)ски. 
М(јесто): П(ечата): Глигор Павкович кап(ета)н. од кому(нитади) 
П(авле) П(етрович): к(анзалијер): о(д) ком(унитади). 
 
(95) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади) с Топле 
державе Новске како патрун Ђуро Царевић с Топле партива за 
Дубровник з барком од весла и с њиме за мернара Иво Николич, Илија 
Ђуров, Катина Ђурова, у све: 4 Јес чоек подпуно вјеран. И за увјереније 
подписујемо се. С Топле державе Новске на: 4 луђа 1778 по сер(п)ски. 
М(јесто): П(ечата): Глигор Павкович кап(ета)н: од кому(нитади): 
П(авле) П(етрович) к(анзалијер) од кому(нитади): 
 
(96) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади) с Топле 
державе Новске како патрун Лазар Велаш с Топле партива за Ко(р)чулу 
з барком од весла и с њиме за мернара Todor Quechich, Tomo 
Bercanovich, Лука Јелич, Симо Квекич, Ми(ј)о Квекич, у све: 6. Јес чоек 
подпуно вјеран. И за увјереније подписујемо се. С Топле державе Новске 
на: 14 луђа 1778 по сер(п)ски. 
М(јесто): П(ечата): Глигор Павкович кап(ета)н. од кому(нитади) 
Пав(ле). Петро(вич) кан(залијер). Од ком(унитади). 
 
(97) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади с Топле 
державе Новске како патрун Лесо Секулович с Крушевица партива за 
Будву с његовом брацијером именовата С(ве)ти Никола и С(ве)ти 
Спиридон и с њиме за мернара керцат мало мазије и сапуна Зован 
Миркович, Ђуро Вуксан, Јевто Полпета, у све: 4. Јес чоек подпуно 
вјеран. И за увјереније подписујемо се. С Топле державе Новске на: 29 
луђа 1778 по сер(п)ски. 
М(јесто): П(ечата): Глигор Павкович кап(ета)н: од кому(нитади) 
Па(вле): Петр(ович). кан(залијер) од кому(нитади.  
 
(98) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади): с Топле 
державе Новске како патрун Саво Драгов с Топле партива за Ко(р)чулу з 
барком од весла и с њиме за мернара Лазар Сенич, Остоја Счепанов, 
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Симо Пиљурович, Јово Станков, Мато Милашинович, у све: 6. Јес чоек 
подпуно вјеран. И за увјереније подписујемо се. С Топле державе Новске 
на: 29 .. 1778 по сер(п)ски. 
М(јесто): П(ечата) Глигор Павкович кап(ета)н: од кому(нитади 
П(авле): Пе(трович): к(анзалијер) од ко(мунитади): 
 
(99) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади): с Топле 
державе Новске како патрун Марко Дукович с Топле партива за Бренач с 
његовом пелигом именовати С(ве)ти Никола и С(ве)ти Спиридон и с 
њиме за мернара Јово Марков, Вуко Цуца, Пистолић Илија, Дуковић 
Вуко, Обрадовић Лесо, Дуковић, у све: 7. Јес чоек подпуно вјеран. И за 
увјереније подписујемо се. С Топле державе Новске на: 31 луђа: 1778. 
М(јесто): П(ечата): Глигор Павкович кап(ета)н: од кому(нитади): 
П(авле): П(авкович): к(анзалијер): од ко(мунитади): 
 
(100) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади): с Топле 
державе Новске како патрун Лесо Злоков из Бијеле партива за Траште с 
његовом барком на весла и с њиме за мернара Нико Матов, Нико 
Томанов, Andrea Balabusich, у све: 4. јес чоек подпуно вјеран. И за 
увјереније подписујемо се. С Топле державе Новске на: 7 августа 1778. 
М(јесто): П(ечата): Глигор Павкович кап(ета)н: од кому(нитади: 
Па(вле): Пет(рович): кан(залијер): од кому(нитади): 
 
(101) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади): с Топле 
державе Новске како патрун Ми(ј)ат Балтич с Топле партива за Будву с 
његовом брацијером и с њиме за мернара Симо Маткович, Глигор 
Дукович, Марко Илин, у све: 4. Јес чоек подпуно вјеран. И за 
увј(ере)није: подписујемо се. С Топле державе Новске на: 12 августа 
1778 по сер(п)ски. 
М(јесто): П(ечата): Глигор Павкович кап(ета)н: од кому(нитади): 
Пав(ле): Пе(трович): кан(залијер): од кому(нитади): 
 
(102) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади) с Топле 
державе Новске како патрун Нико Мусич с Пода партива за Будву с 
његовом брацијером именовата С(ве)ти Никола и с њиме за мернара 
Лука Мусич, Лазар Мусич, Глиго Мусич, у све четири. Јес чоек подпуно 
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вјеран. И за увје(рениј)е: подписујемо се. С Топле державе Новске на: 10 
августа 1778 по сер(п)ски). 
М(јесто): П(ечата): Глигор Павкович кап(ета)н: од кому(нитади) 
Па(вле): Пе(трович): ка(петан): о(д) кому(нитади). 
 
(103) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади): с Топле 
державе Новске како патрун Нико Четкович из Баошича партива за 
Ко(р)чулу с његовом барком од весла и с њиме за мернара Саво Ђуров, 
Томо Јовов, Петко Ђуров, у све 4. Јес чоек подпуно вјеран. И за 
увјереније подписујемо се. С Топле держве Новске на: 23 августа: 1778 
по сер(п)ски. 
М(јесто): П(ечата): Глигор Павкович кап(ета)н: од кому(нитади): 
Пав(ле): Пет(рович): кан(залијер): од кому(нитади): 
 
(104) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади): с Топле како 
патрун Јово Церногорчевич из Баошича партива за Далмацију з барком 
од весла и с њиме за мернара Јово Владович, Симо Вукадинович, Тодор 
Иванов, у све: 4. Јес чоек подпуно вјеран. И за увјереније подписујемо 
се. С Топле державе Новске на: 19 сетенбра 1778 по сер(п)ски. 
М(јесто): П(ечата): Јаков Накиченович кап(ета)н: од кому(нитади) 
Јоко Цотович вициканзалијер од кому(нитади). 
 
(105) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади) с Топле 
державе Новске како кап(етан) Ђуро Лазович с Топле партива за Млетке 
с његовијем пулаком С(ве)ти Anton od Пад(о)ве и душе пергаторие и с 
њиме за мернара Матио Лазович, Изепо Јеркович, Лазар Берканович, 
Стефано Ђуралевич, Митре Калуђерович, Раде Митрович, Николо Грего, 
Николо Перушина, Зоване Палашкович, Лека Каралич, Антон 
Церногорчевич, Петар Ђуралевич, у све: 13. Јес чоек подпуно вјеран. И 
за увјереније подписујемо се. С Топле державе Новске на: 21 сетенбра 
1778 по сер(п)ски 
М(јесто): П(ечата): Јаков Накиченович кап(ета)н: од кому(нитади) 
Јоко Цотович в(ице): канзалијер от кому(нитади). 
 
(106) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади): с Топле 
державе Новске како патрун Нико Аврамович с Топле партива за 
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Далмацију с његовом барком од весла и с њиме за мернара Иван 
Лазович, Митар Мусич, Марко Илин, у све: 4. Јес чоек подпуно вјеран. И 
за увјереније подписујемо се. С Топле державе Новске на: 21 сетенбра 
1778 по сер(п)ски. 
М(јесто): П(ечата): Јаков Накиченович кап(ета)н од кому(нитади): 
Јоко Цотович канза(лијер) од кому(нитади). 
 
(107) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади) о(д) Топле 
державе Новске како патрун Јово Камилич из Баошича партива за 
Дубровник з барком од весла и с њиме за мернара Марко Вуичич, 
Шпиро Четкович, Нико Камилич, Јана Четковича, у све: 5. Јес чоек 
подпуно вјеран. И за увјереније подписујемо се. С Топле державе Новске 
на: 30 сетенбра 1778 по сер(п)ски. 
М(јесто): П(ечата): Јаков Накиченович кап(епа)н: од кому(нитади) 
Јоко Цотович канзалијер од кому(нитади). 
 
(108) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади): с Топле 
державе Новске како патрун Јоко Велаш с Топле партива за Далмацију з 
барком од весла и  с њиме за мернара Сава Драгов, Марко Парипович, у 
све: 3. Јес чоек подпуно вјеран. И за увјереније подписујемо се. С Топле 
державе Новске на: 9 отонбра 1778 по сер(п)ски. 
М(јесто): П(ечата): Јаков Накиченович кап(ета)н: од кому(нитади) 
Јоко Цотович канза(лијер): од кому(нитади): 
 
(109) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади): с Топле 
державе Новске како кап(ета)н: Виценцо Бронза с Топле партива за 
Млетке с његовом пулаком именовата Мадона де Шрмиве и С(ве)ти 
Спиридон и с њиме за мернара Криштофало Бронза, Ђуро Четкович, 
петар Дабович, Лука Шоич, Штефано Рашлави, Јоко Цотович, Рафаил 
Попович, Лука Парапан, у све: 9: Јес чоек подпуно вјеран. И за 
увјереније подписујемо се. С Топле державе Новске на: 14 октонбра 
1778 по сер(п)ски. 
М(јесто): П(ечата): Јаков Накиченович кап(ета)н: од кому(нитади): 
Јоко Цотович каанзалијер од кому(нитади). 
 
(110) 



 136 

Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади). С Топле 
державе Новске како патрун Симо Гобчевич с Пода партива за 
Далмаци(ју) з барком од весла. И с њиме за мернара Томо Вукасович, 
Јово Чаич, у све: 3: Јес чоек подпуно вијеран И за увјереније 
подписујемо се. С Топле державе Новске на. 15 октонбра: 1778 по 
сер(п)ски. 
Јаков Накиченович кап(ета)н: од кому(нитади): 
Јоко Цотович канзалијер од кому(нитади). 
 
(111) 
Сиједочимо ми капетан од превјерне кому(нитади): с Топле державе 
Новске како патрун Марко Дукович с Топле партива за Далмацију с 
његовом трабакулом именовата С(ве)ти Никола и С(ве)ти: Спиридон и  с 
њиме за мернара Или(ј)а Дукович, Јоко Марков, Лесо Пистолич, Вуко 
Обрадович, Лесо Дукович, у све: 6. Јес чоек подпуно вјеран. И за 
увјереније подписујемо се. С Топле державе Новске на: 21: ноенвриа: 
1778 по сер(п)ски. 
М(јесто): П(ечата): Јаков Накиченович кап(ета)н: од кому(нитади): 
Јоко Цотович канзалијер од кому(нитади): 
 
(112) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади): с Топле 
державе Новске како патрун конте Ђорђио Вујнович с Топле партива за 
Далмацију с његовом фиљугетом од весла и с њиме за мернара Јово 
Јовович, Симо Вукадинов, Нико Рашкович, Лазар Мершић, у све: 5: Јес 
чоек подпуно вјеран. И за увјереније подписујемо се. С Топле (державе) 
Новске на: 30: ноенбра 1778 по сер(п)ски. 
М(јесто): П(ечата); Јаков Накиченович кап(ета)Н: од кому(нитади): 
Јоко Цотович канзалијер од кому(нитади): 
 
(113) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади): с Топле 
державе Новске како патрун Томо Јовов из Баошича партива за 
Дубровник з барком од весла и с њиме за мернара Ђуран Марков, Јово 
Павлович, Сава Четкович, у све: 4: Јес чоек подпуно вјеран. И за 
увјереније подписујемо се. С Топле державе Новске на: 9: деценбра 1778 
по сер(п)ски. 
М(јесто): П(ечата): Јаков Накиченович кап(ета)н: од кому(нитади):  
Јоко Цотович канзалијер од кому(нитади): 
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(114) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади): с Топле 
державе Новске како патрун Марко Дукович с Топле партива за 
Арбанију с његовом трабакулом именовата С(ве)ти: Никола и С(ве)ти 
Спиридон и с њиме за мернара Или(ј)а Дукович, Јоко Марков, Лесо 
Пистолич, Вуко Обрадович, Лесо Дукович, у све: 6: Јес чоек подпуно 
вјеран. И за увје(реније): подпи(сујемо се). С То(пле): держа(ве): Новске 
на: 15 дец(бра): 1778 се(рпски) 
М(јесто): П(ечата): Јаков Накиченович кап(ета)н: од кому(нитади) 
Јоко Цотович ка(залијер). од кому(нитади).  
 
(115) 
Сиједочимо ми капетан и суђе с Топле државе Новске како патрун Јово 
Мирковић с Топле партива за Далмаци(ј)у ш његовом брацијером 
именовати Свети Николаје и ш њиме за мрнара Шпиро Станишић с 
Крушевица, Вилип Илић с Крушевица, Шпиро Ива(н)ковић Савин, у све 
четири. Јесу људи подпуно (вјерни) алити о(д) доброте. И за увјереније 
подписујемо се. С Топле држава Новска на 11: ђенара: Море Венето. 
М(јесто): П(ечата): Јаков Накићеновић капетан од комунитади 
 
(116) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади): о(д) Топле 
державе Новске како патрун Нико Мусич с Пода партива за Даалмацију 
с његовом брацијером именовата С(ве)ти: Никола и с њиме за мернара 
Лука Мусич, Бошко Среданов, Пијеро Дуода, Никола Боричи, у све: 5: 
Јес чоек подпуно вијеран. И за увјереније подписујемо се. С Топле 
державе Новске на: 2: ђенара 1779: по сер(п)ски: М(оре) В(енето). 
М(јесто) П(ечата) Јаков Накиченович кап(ета)н од кому(нитади) 
Јоко Цотович канзалијер од кому(нитади). 
 
(117) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади) с Топле 
державе Новске како кап(ета)н: Глиго Јанкович с Топле партива за 
Цариград с његовом трабакулом именовата С(ве)ти Н(икола): и С(ве)ти: 
Спи(ридон): керцат боемие и друге терговине, и  с њиме за мернара 
Томан Сенич, Вуко Грушич, Симо Ми(ј)атов, Ђуран Церенак, Јаков 
Ценич, Тодор Брајович, Жарко Милашинович, Пијеро Ко(р)чуланин, 
Тодор Магазинович, у све: 10: Јес чоек подпуно вјеран. И за увјереније 
подписујемо се. С Топле державе Новске на: 5: ђенара: 1778 по сер(п)ски 
М(оре) В(енето). 
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М(јесто) П(ечата): Јаков Накиченович кап(ета)н: од кому(нитади): 
Јоко Цотович канзалијер од кому(нитади). 
 
(118) 
Сиједочимо ми капетан и суђе о(д) превјерне кому(нитади): од Топле 
державе Новске како патрун Јевто Јовович с Топле партива за 
Дубрувник (!) у барком од весла и с њиме за мернара, Јово Јовович Сава 
Ђуришич, Филип Катич, у све: 4: Јес чоек подпуно вјеран. И за 
увјереније подписујемо се. С Топле державе Новске на 29 ђенара 1778 по 
сер(п)ски. М(оре) В(енето)= 
Јаков Накиченович кап(етан): од кому(нитади): 
Јоко Цотович канз(алијер) од кому(нитади). 
 
(119) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади): с Топле 
державе Новске како кап(ета)н: Ђуро Лазович, с Топле партива за: 
Малту с његовом пулаком именовата С(ве)ти Антон от Падви (!) и душе 
пергатолие керцат шенице; и с њиме за мернара, Матио Лазович, Изепо 
Мауније, Лука Шокача, Нико Четкович, Андрија Јованели, Зоване 
Вукаилович, Раде Митрович, Антонио Церногорчевич, Замаре Бон, 
Пијетро Николич, Антонио Мово, Перо Брајович, у све: 13: Јес чо(е)к 
подпуно вјеран. И за увјереније подписујемо се. С Топле державе Новске 
на: 29 ђенара 1778 по сер(п)ски М(оре): В(енето): 
М(јесто): П(ечата): Јаков Накиченович кап(ета)н: од кому(нитади): 
Јоко Цотович канз(алијер): од кому(нитади): 
 
(120) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади): од Топле 
державе Новске како патрун Ђуро Сави(н) (са) Сушћепана партива за 
Далмацију з барком од весла и с њиме за мернара Лазар Илич, Анто 
Грушич, Жарко Андрин, Дионисије Владович, у све: 5: Јес чоек подпуно 
вјеран. И за увјереније подписујемо се. С Топле державе Новске на: 30: 
ђенара 1778. 
М(јесто): П(ечата): Jаков Накиченович кап(ета)н: од кому(нитади): 
Јоко Цотович канзалијер од кому(нитади). 
 
(121)  
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади) од Топле 
державе Новске како кап(ета)н: Јевто Вучетич и(з) Сасовича партива за 
Леванат с његовијем пелигом именовата Мадона ди Розарио и С(ве)ти 
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Никола и  с њиме за мернара Јово Милинович, Јаков Сушич, Биови 
палчкович, Томо Вукасович, Марко Герлович. Јевто Ђуричич, Ђуро 
Трипчевич, Јевто Ногулович, Јакомо Маркич, Лесо Сушич, у све: 11: Јес 
чоек подпуно вјеран. У за увј(ереније): п(одписујемо: се). С То(пле) 
дер(жаве: Новске) на: 1: фебрара 1778 :П: М(оре) В(енето): 
М(јесто): П(ечата): Јаков Накиченович кап(етан): од кому(нитади):  
Јоко Цотович канз(алијер): од кому(нитади): 
 
(122) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади): с Топле 
державе Новске како кап(етан): Криле Бронза с Топле партива за Малту 
с њего(во)м пулаком именовата, Мадона де Кармине, и С(ве)ти 
Спиридон керцат шенице, и с њиме за мернара Матио Заратин, Нардо 
Бениенци, Николо Драго(ј)лович, Алесандро Милоевич, Матио Милина, 
Паило Грего, Zorzi Цеткович, Лука Парапан, у све: 9: Јес чоек подпуно 
вјеран. И за увјереније подписујемо се. С Топле державе Новске на. 8 
фебрара 1778 по сер(п)ски: М(оре): В(енето): 
М(јесто): П(ечата): Јаков Накиченович кап(етан) од кому(нитади): 
Јоко Цотович кан(залијер): од кому(нитади): 
 

 
Јоко Јакшић, Топла 

(123) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади): с Топле 
державе Новске како патрун Сава Ђуришич с Топле партива за 
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Дубровник з барком од весла и с њиме за мернара, Глигор Гобчевич, 
Јово Станков, Петар Раповац, у све: 4: Јес чоек подпуно вјеран. И за 
увјереније подписујемо се. С Топле державе Новске на: 10 фебрара 1778: 
по сер(п)ски, М(оре) В(енето). 
М(јесто): П(ечата): Јаков Накиченович кап(ета)н: од кому(нитади): 
Јоко Цотович канзалијер од кому(нитади): 
 
(124) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади): с Топле 
державе Новске како патрун Тодор Лазаревич из Baosicha партива за 
Будву з барком од весла и с њиме за мернара Јоко Четковиch Нико 
Драганиch, Андрија Четкович, у све: 4: јес чоек подпуно вјеран. И за 
у(вјереније): п(одписујемо: се). С То(пле): Де(ржаве): Но(вске): на: 20: 
фе(б)рара 1778 по сер(п)ски. 
М(јесто): П(ечата): Јаков Накиченович кап(ета)н: од кому(нитади) 
Јоко Цотович канзалијер од кому(нитади). 
 
(125) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади) од Топле 
державе Новске како патрун Јово Радулович с Пода партива за 
Дубровник, з барком од весла и с њиме за мернара Јоко Мусич, у све: 2: 
Јес чоек подпуно вјеран. И за увјереније подписујемо се. С Топле 
державе Но(вске): на: 24: фебрара 1778 П: М(оре) В(енето): 
М(јесто): П(ечата): Јаков Накиченович кап(ета)н: од кому(нитади): 
Јоко Цотович кан:з(алијер) од коу(нитади): 
 
(126) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитад): од Топле 
державе Новске како кап(ета)н: Трипом Дабовичем (!) ис Пераста 
партива. С њиме за мернара Ђиорђије Војнович, Јевто Јово(вич), Јово 
Катич, Јоко Јовович, у све: 5: а пасађијера кап(ета)н: Вицко Бронза, Јово 
Цотович, Сава Ланцич, Ђиорђије Озринич, Тодор Влаович, Васо 
Влаович, Филип Катич, у све: 7. За мернари (!) и пасађијера у све: 12: Јес 
чоек подпуно вјеран. И за у(вјереније): по(дписујемо: се). С То(пле); 
де(ржаве): Но(вске): на: 12: марча: 1779: по сер(п)ски 
М(јесто): П(ечата) Јаков Накиченович кап(ета)н: од кому(нитади): 
Јоко Цотович канз(алијер): од кому(нитади. 
 
(127) 
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Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади): од Топле 
державе Новске како патрун Тодор Квекич с Пода партива за Ко(р)чулу 
з барком од весла и с њиме за мернара Остоја Ми(ј)атов, Симо 
Вукадинов, Перо Перишич, Павле Драгојев, у све: 5: Јес чоек подпуно 
вјеран. И за у(вјереније): подписујемо се. С То(пле): де(ржаве): Нов(ске): 
на: 17: марча 1779 по сер(п)ски. 
М(јесто): П(ечата): Јаков Накиченович кап(ета)н: о(д) кому(нитади): 
Јоко Цотович ка(залијер): од кому(нитади)- - 
 
(128) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од првјерне кому(нитади): од Топле 
державе Новске како кап(ета)н: Ђионовић (!) с Топле партива за Леванат 
с његовијем пифаром именоват С(ве)ти Изепо керцат ленама и с њиме за 
мернара Vittorio Капацо, Надулин Паганац, Антонио Манацич, Зоване 
Маркович, Јевто Раповац, Николо Ђионович, Иво Ђонович, у све: 8. Јес 
чоек подпуно вјеран. И за у(вјереније): подписујемо се. С Топле державе 
Новске на: 17: марча 1779: по сер(п)ски. 
М(јесто): П(ечата): Јаков Накиченович кап(ета)н: од кому(нитади):--- 
Јоко Цотович кан(залијер) од кому(нитади). 
 
(129) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади): о(д) Топле 
державе Новске како патрун Марко Церногорчевич из Баошича партива 
за Будву з барком од весла и с њиме за мернара Лесо Четкович, Стојко 
Стојкович, Јоко Камилич, у све: 4: Јес чоек подпуно вјеран. И за 
у(вјереније) подписујемо се. С Топле державе Новске на: 18: марча 1779: 
по: 
М(јесто): П(ечата): Јаков Накиченович кап(ета)н: од кому(нитади): 
Јоко Цотович канз(алијер): од кому(нитади): 
 
(130) 
Сиједочимо ми кап(ета)н: и суђе од превјерне кому(нитади): о(д) Топле 
держа(ве) Новске како патрун Лука Мусич с Пода партива за Ко(р)чулу 
с његовом брацијером именовата С(ве)ти: Спиридон и с њиме за мернара 
Нико Мусич, Петар Лазарев, Јевт(о) Лучин, у све: 4: Јес чоек подпуно 
вјеран. И за у(вјереније): под(писујемо: се) С Топле державе Новске на: 
19: марча 1779 по сер(п)ски. 
М(јесто): П(ечата): Јаков Накиченович кап(ета)н: од кому(нитади): 
Јоко Цотович кан(залијер): од кому(нитади): 
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(131) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади):од Топле 
державе Новске како кап(ета)н: Ми(ј)ат Комленович с Топле партива за 
Змирне з барком од весла и с њиме с његовом кечом именовата часни 
Керст de Rozaria керцет вершиколи и с њиме за мернара Zovane 
Berssichina, Антон Берани, Марко Comleнович, Тодор Укропина, Зорзи 
Данилович, Димитри Филинци, Зорзи Ферђела, Антон Матаца, 
Ђиаchomo Мошович, Бартуло Маркович, Антон Исмин, Петар Зец, 
Антонио Бершичина, у све: 14= Јес чоек подпуно вјеран. И за увјереније 
подписујемо се. С Топле де(ржаве): Но(вске): на: 24 августа 1779 по 
сер(п)ски. 
М(јесто) П(ечата) Јаков Накиченович кап(ета)н: од кому(нитади) 
Јоко Цотович кан(залијер): од кому(нитади). 
 
(132) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади) с Топле 
державе Новске како с кап(ета)ном: Ми(ј)атом Комленовичем с Топле 
партивају с њиме од пасађа Стефано Шкорович, Cонстантин Петрицио, 
Шпиро Штати, Виценцо Моричине, Zovane Pavlovich, Pietro Vuichich, 
Andrea Marcovich, у све: 7- Јес чоек подпуно вјеран. И за увјереније 
подписујемо се. С Топле державе Новске на: 24 марча 1779= по 
сер(п)ски. 
М(јесто) П(ечата): Јаков Накиченович кап(ета)н од кому(нитади) 
Јоко Цотович кан(залијер): од кому(нитади):  
 
(133) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади): с Топле 
державе Новске како патрун Сава Видакович с Топле партива за 
Дубровник з барком од весла и с њиме за мернара Андри(ј)а Јовович, 
Марко Павкович, Лука Јелич, Стефан Јовович, Никола Јовович, Анета 
Јововича, у све: 7: Јес чоек подпуно вјеран. И за увјереније подписујемо 
се. С Топле державе Новске на: 28 марча 1779: по сер(п)ски. 
М(јесто) П(ечата): Јаков Накиченович кап(ета)н: од кому(нитади): 
Јоко Цотович кан(залијер): од кому(нитади): 
 
(134) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади) од Топле 
державе Новске како Саво Лакетич с Топле и Саво Четкович из 
Баошич(а) партивају за Дубровник по суву, и знамо да су људи подпуно 
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вјерни. И за увјереније подписујемо се. С Топле державе Новске на: 2: 
априла 1779= по сер(п)ски. 
М(јесто): П(ечата) Јаков Накиченович кап(ета)н: от кому(нитади): 
Јоко Цотович кан(залијер): од кому(нитади). 
 
(135) 
Сиједочимо ми капеттан и суђе од превјерне кому(нитади): од Топле 
державе Новске како Саво Лакетич с Топле и Саво Четкович из Баошича 
партивају за Дубровник по суву. Знамо да су људи подпуно вијерни. И за 
увјереније подписујемо се. С То(пле): де(ржаве): Но(вске): на: 3: априла: 
1779- по сер(п)ски. 
М(јесто) П(ечата): Јаков Накиченович кап(ета)н: од кому(нитади): 
Јоко Цотович кан(залијер) од кому(нитади). 
 
(136) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади): с Топле 
державе Новске како Јоко Јовович с Топле партива по суву у Дубровник. 
Знамо да је чоек подпуно вјеран. И за у(вјереније): подписујемо се. С 
Топле державе Новске на: 4: априла 1779 по ср(п)ски. 
М(јесто): П(ечата): Јаков Накиченович кап(ета)н: од кому(нитади): 
Јоко Цотович канз(алијер) од кому(нитади)- 
 
(137) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади) с Топле 
державе Новске како Марко Павкович с Пода партива по суву у 
Дубровник. Знамо да је чоек п(одпуно): в(јеран): И з(а): (увјереније) 
по(дписујемо: се). С То(пле): де(ржаве): Но(вске): на: 4: априла 1779 по 
сер(п)ски- 
М(јесто) П(ечата) Јаков Накиченович кап(ета)н: о(д) кому(нитади): 
Јоко Цотович канз(алијер): од кому(нитади)- 
 
(138) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади): о(д) Топле 
державе Новске како патрун Митар Мусич с Пода партива за Ко(р)чулу з 
барком од весла и  с њиме за мернара Јово Станков, Глигор Гобчевич, 
Нико Аврамович, у све: 4: Јес чоек подпуно вјеран. И за увјереније 
подписујемо се. С То(пле): дер(жаве): Нов(ске): на: 5: априла 1779 по 
ср(п)ски. 
М(јесто): П(ечата): Јаков Накиченович кап(ета)н: од кому(нитади: 
Јоко Цотович канз(алијер): од кому(нитади)- 
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(139) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерна кому(нитади): о(д) Топле 
державе Новске како патрун Тодор Лазаревич из Баошича партива за 
Будву з барком од весла и с њиме за мернара Петар Дабович, Нико 
Шестан, Остоја Церногорчевич, Јово Четкович, у све: 5: Јес чоек 
подпуно вјеран. И за увјереније подписујемо се. С Топле державе Новске 
на: 11: априла 1779: по сер(п)ски. 
М(јесто): П(ечата): Јаков Накиченович кап(ета)н: од кому(нитади): 
Јоко Цотович канз(алијер): од кому(нитади): 
 
(140) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади): од Топле 
державе Новске како патрун Јово Мусич с Пода партива за Дубровник з 
барком од весла и с њиме за мернара Саво Лакетич, Јово Владович, Јоко 
Радулович, Симо Кобилица, Јоко МИркович, Кесрто Кецович, 
Маргарита Бертучи, у све: 8: Јес чоек подпуно вјеран. И за увјереније 
подписујемо се. С Топле державе Новске на: 12: априла 1779: по 
сер(п)ски. 
М(јесто) П(ечата): Јаков Накиченович кап(ета)н: од кому(н)тади) 
Јоко Цотович ка(нзалијер): од кому(нитади). 
 
(141) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади): о(д) Топле 
державе Новске како патрун Марко Дукович с Топле партива за 
Арбанију с његовијем пелигом именовати С(ве)ти Никола и С(ве)ти 
Спиридон и с њиме за мернара Јово Марков, Вуко Бошков, Лесо 
Пистолич, Вуко Обрадович, Марко Квекич, у све: 6: Јес чоек подпуно 
вјеран. И за увјереније подписујемо се. С Топле державе Новске на: 24: 
априла 1779 по сер(п)ски. 
Јаков Накиченович кап(ета)н: од кому(нитади): 
Јоко Цо(тович): ка(нзалијер): од кому(нитади). 
 
(142) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади): од Топле 
державе Новске како патрун Јоко Церногорчевић из Баошича партива за 
Корчулу з барком од весла и с њиме за мернара Мато Батлаић, Јоко 
Полпета, у све: 3: јес чоек подпуно вјеран И за увјереније подписујемо 
се. С Топле державе Новске: 29: априла: 1779: по сермски (!) 
Јаков Накићеновић К(а)п(ета)н: од кому(нитади) 
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Јоко Цотовић канцалијер од кому(нитади): 
 
(143) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади): о(д) Топле 
державе Новске како патрун Лука Мусич с Пода партива за Ко(р)чулу с 
његовом брацијером именовата С(ве)ти: Спиридон и с њиме за мернара 
Нико Мусич, Митар Мусич, Петар Лазарев, у све: 4. Јес чоек подпуно 
вјеран. И за увјереније подписујемо се. С Топле державе Новске на: 19 
мађа 1779 по сер(п)ски. 
М(јесто): П(ечата): Јаков Накиченович кап(ета)н: од кому(нитади) 
Јоко Цотович канз(алијер) од кому(нитади). 
 
(144) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади): од Топле 
державе Новске како Нико Живкович и Мато Тодорович из Бијеле 
партивају по суву за Дубровник. Знамо да су људи подпуно вјерни. И за 
увјереније подписујемо се. С Топле державе Новске на: 16: мађа 1779 по 
сер(п)ски. 
М(јесто): П(ечата): Јаков Накиченович кап(ета)н: од кому(нитади): 
Јоко Цотович кан(алијер) од кому(нитади). 
 
(145) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади): о(д) Топле 
державе Новске како Ми(ј)ат Балтич с Топле и Јевто Пантов из 
Требесина партивају по суву от Дубровник. Знамо да су људи подпуно 
вјерни. И за увјереније подписујемо се. С Топле державе Новске на: 17: 
мађа 1779 по сер(п)ски. 
Јаков Накиченович кап(ета)н: од кому(нитади) 
Ј(око): Ц(отович): к(анзалијер): од к(омунитади): 
 
(146) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади): от Топле 
державе Новске како патрун Лазар Мусич с Пода партива за Истрију 
Венету и  с њиме за мернара Митар Мусич, Марко Илин, Јово 
Тодорович, у све: 4: Јес чоек подпуно вјеран. И за увјереније 
подписујемо се. С То(пле): де(ржаве): Но(вске): на: 23: мађа 1779 по 
сер(п)ски. 
Јаков Накиченович кап(ета)н: од кому(нитади): 
Јоко Цотович кан(залијер) од кому(нитади). 
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(147) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади): од Топле 
державе Новске како патрун Марко Дукович с Топле партива за 
Далмацију с његовијем пелигом именовати С(ве)ти: Никола и С(ве)ти: 
Спиридон и с њиме за мернара Јоко Марков, Бошко Квекич, Леко 
Пистолич, Јово Палачкович, Вуко Обрадович, у све: 6: јес чоек подпуно 
вјеран. И за увјереније подпи(сујемо се). С Топле державе Новске на: 24: 
мађа 1779 по сер(п)ски. 
Јаков Накиченович кап(ета)н: од кому(нитади) 
Јоко Цот(ович): ко(нзалијер): од кому(нитади). 
 
(148) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади) од Топле 
державе Новске како патрун Мато Милашинович с Топле партива за 
Ко(р)чулу з барком од весла и с њиме за мернара Јово Војнович, Јово 
Сенич, у све: 3: Јес чоек подпуно вјеран. И за увјереније подписујемо се. 
С Топле де(ржаве): Нов(ске): на: 26: мађа 1779 по сер(п)ски. 
Јаков Накиченович кап(ета)н: од кому(нитади) 
Јоко Цотович канз(алијер) од кому(нитади). 
 
(149) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади) от топле 
державе Новске како патрун Јоко Радулович с Пода партива за 
Далмацију с његовом гајетом, и с њиме за мернара Јово Мусич, Глиго 
Мусич, у све: 3: Јес чоек подпуно вјеран. И за увјереније подписујемо се. 
С Топле державе Новске на: 30 мађа 1779 по сер(п)ски. 
М(јесто): П(ечата): Јаков Накиченович кап(ета)н: од кому(нитади): 
Јоко Цотович канз(алијер): од кому(нитади): 
 
(150) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади): от Топле 
державе Новске како Тодор Квекич с Пода и Мојсије Биберђија с Пода 
парт(ивају) ... Сусћепана партивају за Макарску по суву. Знамо да су 
људи подпуно вјерни. И за у(вјереније) подписујемо се. С Топле державе 
Новске на: 4: ђуна: 1779 по сер(п)ски. 
М(јесто): П(ечата): Јаков Накиченович кап(ета)н: од кому(нитади): 
Јоко Цотович канз(алијер): од кому(нитади): 
 
(151) 
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Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади): о(д) Топле 
державе Новске како патрун Јоко Томов с Топле партива за Дубровник з 
барком од весла и с њиме за мернара Лука Илич, Јово Церногорчевич, 
Сава Видакович, у све: 4. Од пасађа истом барком Иво Николич, Никола 
Грего, Марко Грего, Луцијета Николича Марка Грега, у све: 5. Мернара 
и пасађијера у све: 9: Јес чоек подпуно вјеран. И за увјереније 
подписујемо се. С Топле державе Новске на: 22, ђуна 1779 по сер(п)ски. 
М(јесто): П(ечата): Јаков Накиченович кап(ета)н: од кому(нитади) 
Јоко Цотович канзалир од кому(нитади). 
 
(152) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади) од топле 
державе Новске како патрун Перо Лазаревич из Баошича партива за 
Ко(р)чулу с његовом гајетом и с њиме за мернара Нико Четкович, Јово 
Камилич, Стојко Стајкович, у све: 4: Јес чоек подпуно вјеран. И за 
увјереније подписујемо се. С Топле державе Новске на: 25 ђуна 1779 по 
сер(п)ски. 
М(јесто): П(ечата): Јаков Накиченович кап(ета)н: од кому(нитади): 
Ј(око): Ц(отович): к(анзалијер): о(д) (комунитдаи). 
 
(153) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади) от Топле 
державе Новске како патрун Јово Зубанович с Топле партива за 
Ко(р)чулу з барком от весла и  с њиме за мернара Јово Сенич, Лазар 
Тодоров, у све: 3: Јес чоек подпуно вјеран. И за увјереније подписујемо 
се. С Топле державе Новске на: 3: луђа: 1779 по сер(п)ски. 
М(јесто): П(ечата): Јаков Накиченович кап(ета)н: од кому(нитади) 
Јоко Цотович канз(алијер) од кому(нитади). 
 
(154) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади) од Топле 
державе Новске како кап(ета)н: Абрам Ђурасович с Кунбора партива за 
Иланду с његовом кечом именовата С(ве)ти: Спиридон керцат фрута и с 
њиме за мернара Изепо Тројанов, Димитрио Ђурасович, Зован Влаович, 
Симо Маркович, Петар Зубанович, Лука Живкович, Нико Лазарович, 
Марко Антонов, Зорзи Мижевич, Пијетро Видак, у све: 11- Јес чоек 
подпуно вјеран. И за увјереније подписујемо се. С Топле державе Новске 
на: 3: луђа 1779 по сер(п)ски. 
М(јесто): П(ечата): Јаков Накиченович кап(ета)н: од кому(нитади). 
Јоко Цотович канза(лијер) од кому(нитади. 
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(155) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади): от Топле 
державе Новске како патрун Тодор Квекич с Пода партива за Ко(р)чулу 
з гајетом од весла и с њиме за мернара Петар Четкович, Јово Живкович, 
Тодор Вукасаевич (!), Петар Тришич, Раде Квекич, у све: 6: Јес чоек 
подпуно вјеран. И за увјереније подписујемо се. С Топле державе Новске 
на: 19: луђа: по сер(п)ски. 
М(јесто) П(ечата): Јаков Накиченович кап(ета)н: од кому(нита)ди: 
Јоко Цотович канз(алијер) о(д) кому(нита)ди: 
 
(156) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади): о(д) Топле 
державе Новске како патрун Шерович из Бијеле партива за Далмацију з 
барком од весла и с њиме за мернара Јоко Малович, Матио Шерович, у 
све: 3. Јес чоек подпуно вјеран. И за увјереније подписујемо се. С Топле 
державе Новске на: 21 луђа 1779 по сер(п)ски. 
Јаков Накиченович кап(ета)н: од кому(нитади): 
Јоко Цотович канза(лијер) о(д) кому(нита)ди: 
 
(157) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нита)ди: о(д) Топле 
державе Новске како кап(ета)н: Мичел Комленович с Топле партива за 
Јакин с његовом кечом именовата С(ве)ти: Керст и Госпа де Розариа 
керцат готуна и валуније и с њиме за мернара Зоване Бершичина, 
Димитрио Комленович, Марко Комленович, Антонио Берани, Тодор 
Укропина, Зоване Муштур, Лазаро Јовович, Зорзи Данилович, Трифон 
Зглобич, Петар Зец, Антонио Бенко, Антонио Емини, Лука Тирдиша, 
Бортуло Маркович, Андреа Маркович, у све: 16: Од пасађа с истијем 
Штефано Шкорович, Конштантин Петрицио, Алешандро Цефала, у све: 
3. Знамо да је чоек подпуно вјеран. И за увјереније подписујемо се. С 
Топле державе Новске на: 22: луђа: 1779. 
М(јесто): П(ечата): Јаков Накиченович кап(ета)н: од кому(нита)ди: 
Јоко Цотович канз(алијер). Од кому(нита)ди: 
 
(158) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади): о(д) Топле 
державе Новске како патрун Стојко Четкович из Баошича партива за 
Далмацију с његовом тертанелом и с њиме за мернара Јоко 
Церногорчевич, Перо Чукович, Николо Петров, Марко Черногорчевич, у 
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све: 5: Јес чоек подпуно вјеран. И за увјереније подписујемо се. С Топле 
державе Новске на: 2: августа: 1779 по сер(п)ски. 
М(јесто): П(ечата): Јаков Накиченович кап(ета)н: од комунитади 
Јоко Цотович канз(алијер): од кому(нита)ди. 
 
(159) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади): од Топле 
державе Новске како кап(ета)н: Ђуро Царевич с Топле партива за 
Далмацију с његовим пелигом именоватијем Госпа ди Розарио, е С(ан): 
Антонио од Пав(о)ве на душе од пургаторио, и с њиме за мернара 
Стијепо Комадина, Тодор Вукошалијевич, Зорзи Лица, Томажо 
Дабчевич, Или(ј)а Милошевич, Флорио Лучич, Вакко Бербер, Матио 
Бербер, Марко Андреович, Виценцо Николич, Надо Николич, Видо 
Бошков, Антонио Квекич, у све: 14: Јес чоек подпуно вјеран. И за 
увјереније подписујемо се. С Топле державе Новске на: 3: аавагауста 
1779 по сер(п)ски. 
М(јесто): П(ечата): Јаков Накиченович кап(ета)н: од кому(нитади) 
Јоко Цотович канза(лијер): од комунитади. 
 
(160) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади): од Топле 
державе Новске како кап(ета)н: Ђуро Лазович с Топле партива за Змирне 
с његовом пулаком именовата: С(ве)ти: Антон од Пад(о)ве и с њиме за 
мернара Матио Лазович, Ђусепе Мауние, Лука Шолан, Штефано 
Ђиуракевич, Нико Ћеткович, Бијеле Ћеткович, Ми(ј)ат Кучанин, 
Антонио Црногорчевич, Антонио Маринович, Болтулемео Зорзети, 
Штефано Тодорович, Томан Тодорович, у све: №: 13: Јес чоек подпуно 
вјеран. И за увјереније подписујемо се. С Топле державе Новске на: 15: 
августа: 1779 по сер(п)ски. 
М(јесто): П(ечата): Јаков Накиченович кап(ета)н: од комунитади 
Јоко Цотович канз(алијер). 
 
(161) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади) од Топл(е) 
державе Новске како с капетаном Ђуром Лазовичем с Топле партивају 
од пасађа пасађијера №: 17: Знамо да је чоек подпуно вјеран. И за 
увјереније подписујемо се. С Топле державе Новске на: 15: августа: 1779 
по сер(п)ски. 
М(јесто): П(ечата): Јаков Накиченович кап(ета)н: од комунитади 
Јоко Цотович каз(алијер) од кому(нитади): 



 150 

 
(162) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади): од Топле 
державе Новске како патрун Митар Мусич с Пода партива за Будву с 
његовом брацијером именовата С(ве)ти: Никола и с њиме за мернара 
Нико Мусич, Јово Чаич, Глиго Мусич, Филип Иванов, у све: №: 5. Јес 
чоек подпуно вјеран. И за увјереније подписујемо се. С Топле державе 
Новске на: 19 августа 1779 по сер(п)ски. 
М(јесто): П(ечата): Јаков Накиченович кап(ета)н: од комунитади 
Јоко Цотович канз(алијер): од кому(нитади): 
 
(163) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нита)ди: од Топле 
державе Новске како кап(ета)н: Керсто Јанкович с Топле партива за 
Леванат с његовом трабакулом именовата С(ве)ти Никола и С(ве)ти: 
Спиридон керцат терговине и с њиме за мернара Флорио Лучич, Сава 
Дабович, Богдан Дабович, Шпиро Иванкович, Сава Злоков, Анто 
Церногорчевич, Перо Палачкович, Ђуро Миркович, Божо Париез, у све: 
10: Од пасађа с истијем капетаном Панајоти Перифано, Зоване Лупи, 
Николо Лукаи, Зоване Панајоти. Мернара и пасађијера у све: №: 14: Јес 
чоек подпуно вјеран. И за увјереније подписујемо се. С Топле державе 
Новске на: 5- сетенбра: 1779 по сер(п)ски. 
Јаков Накиченович кап(етан): од кому(нитади) 
Јоко Цотович канз(алијер): од комунитади. 
 
(164) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади): од Топле 
державе Новске како патрун Вилип Илич партива за Истриу и ш њиме за 
мернара Јозо Јово Маркович, Јово Капина, Јевто Полпета, Ђурица 
Оздринич, у све: 5: Јес ћоек подпуно вјеран. И за увјереније подписујемо 
се. С Топле державе Новске на 13= сетембра 1779 по сер(пски). 
Јаков Накиченович кап(ета)н: од кому(нитади) 
Јоко Петр(ович) канз(алијер) од ко(мунитади). 
 
(165) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади о(д) Топле 
државе Новске како патрун Марко Дуковић с Топле партива за Крв ш 
његовим пелигом именовати Свети Никола и Свети Шпиридон. Ш њиме 
за мрнара Јоко Марков, Јово Велаш, Вуко Иванов Шуша, Лесо Марков, 
Лесо Пистолић, у све седам. 
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Јаков Накићеновић капетан од комунитади 
На 16. сетенбра 1779= по ср(п)ски 
Јово Милошев каншалијер. 
 
(166) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади о(д) Топле 
државе Новске како патрун Мато Батлаић с Топле партива за Будву ш 
његовом барком од весла. Ш њиме за мрнара Марко Дракуличић, Јово 
Полпета. Лазар Муса, у све 4. И је(с)т чоек подпуно вјеран. За увјереније 
подпишуијемо се. С Топле држава Новска на 16 сетенбра по ср(п)ски 
1779. 
Јаков Накићеновић к(апета)н од комунитади 
Јово Милошевић каншалијер. 
 
(167) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превијерне комунитади од Топле 
државе Новске како партива Марко Грушич с Топле с ш његовом барком 
од весла за Корчулу и ш њиме за мернара Ђуро Товић и Лука Јелић и 
Марко Дајов, Данило Матковић, Тодор Квекић, Перо Радонић, Лука 
Квекић. И јесу подпуно вијерни алити о(д) доброте. И за увјереније 
подписујемо се. 
С Топле на 26 сетебра по грчаски: 1779. 
 
(168) 
Патрун Јаков Сенић с Топле партива за Леванат ш његовијем пелигом 
именовати Свети Никола и Свети Шпиридон и ш њиме за мернаре Мијат 
Сенић, Лазар Сенић, Митар Сенић, Станко Вукаиловић, Марко 
Мариновић, Остоја Дубљевић, Ђорђије Сенић, Сава Сенић. 
 
(169) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле 
державе Новске како капетан Јеролимо Вучетић из Сасовића партива за 
Змирне ш његовом пулаком номината С(ве)та Петка и С(ве)ти Стефан и 
ш њиме за мернара Мато Косић из Дубровника, Франо Слабић из 
Дубровника, Франо Балаша из Дубровника, Анто Слабић да Врагужа, 
Керсто Милиновић из Мориња, Керсто Лучић из Мориња, Трипо Лучић 
из Мориња, Марко Милиновић из Мориња, Ђуро Ферал с Кунбура, 
Симо Вучиновић из Мориња, Алекси(ј)а Даниловић с Кунбура, Нико 
Кочетановић из Кута, Марко Андрић из Мојдежа, Лесо Бербер из из 
Мориња, Или(ј)а Телебак с Топле. Пасачијери Аксим Абрамовић 
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и(м)периали Андри(ј)а Иванов, и(м)периали Лоренцо Вакетити из 
Тријешћа. У све с пасачијерима: 18: 
С Топле держава Новска: 16: луђа: 1781 по сербски. 
Божо Злоковић ка(пета)н од комунитади 
Нико Радуловић канзалијер од комунитади. 
 
(170) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле 
держава Новска како патрун Јаков Суђић с Ластве партива ш његовијем 
пелигом номинати Мадона ди Розарио и С(ве)ти Никола керцат лелама 
за Керв и Жлирине и ш њиме Јово Милиновић из Мориња. 
 
(171) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле 
держава Новска како патрун Лука Мусић с Пода партива ш његовом 
брацијером за Будву и ш њиме за мернара Јаков Мисинес (с) Пода, Јово 
Радуловић с Пода, Јевто Мусић с Пода, у све: 4.  
С Топле держава Новска на: 27 луђа: 1781 по сербски. 
 
(172) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле 
держава Новска како ка(пета)н Андрија Митровић с Крушевица партива 
ш његовом трабакулом номината С(ве)ти Никола и С(ве)ти Спиридон за 
Крф и ш њиме за мернара Батишта Годари с Лигурне, Јово Матковић из 
Мориња, Јово Палачковић из из Мориња, Симо Митровић с Крушевица, 
Марко Мирковић из Церне Горе, Лазар Ђиловић с Кунбура, Ђуро 
Секуловић с Крушевица, Гаврило Драгомановић из Мориња, Кер(с)то 
Дубовић из Бијеле Но: 20 
С Топле держава Новска: 2: августа: 1781: по сербски. 
 
(173) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле 
держава Новска поп Лесо Матовић с Крушевица патрун од барке од 
весла партива за Будву и ш њиме за мернара Симо Петров и Митар 
Попов оба с Крушевица. И за увјереније подписујемо се. 
С Топле держава Новска 17: августа: 1781 по сербски. 
 
(174) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле 
держава Новска како капетан Лазар Дувковић с Топле партива за Ђенову 
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ш његовом пулаком номината Мадона дел Шулта и С(ве)ти Спиридон 
керцат шенице и ш њиме за мернара Виценцо Морети с Корчуле, Илија 
Дувковић с Топле, Шћепан Милиновић из Мориња, Ђуро Злоковић из 
Бијеле, Никола Бортуло из Котора, Лесандро Злоковић из Бијеле, Сава 
Павковић с Пода, Андрија Бортулић с Кунбура, Мениго Занић из 
Ровиња, у све: 10. И за увјереније подписујемо се. 
С Топле держава Новска: 17: августа 1781 по сербски. 
 
(175) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле 
держава Новска како Васо Маловић патрун од барке мале партива за 
Дубровник и ш њиме за мернара Керсто Злоковић из Бијеле, Анто 
Маловић из Бијеле, Митар Цицовић из Јошице, Митар Шеровић из 
Бијеле. И за увјереније подписујемо се. 
С Топле держава Новска: 19: августа 1781. 
 
(176)   
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле 
державе Новске како Јоко Никић из Кута партива за Венеци(ј)у с 
трабакулом Пера Каменара из Доброте. И за увјереније подписујемо се.  
С Топле держава Новска: 6: сетебра: 1781: по сербски. 
Божо Злоковић ка(пета)н од комунитади 
Нико Радуловић канзалијер од комунитади. 
 
(177) 
Сједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади с Топле державе 
Новске како патрун Тодор Брајовић из Мојдеж(а) партива за Истри(ј)у 
Венету и ш њиме за мернара Глиго Поробић из Мојдежа, Трипко 
Брајовић из Мојдежа, Митар Мусић, Јово Радуловић оба с Пода, Нико 
Илин Панајоти с Топле, Ђурица Оздринић из Сасовића, Барко 
Церногорчевић из Баошића, у све - - -Н№: 8. 
Божо Злоковић ка(пета)н од комунитади 
Нико Радуловић канзалијер од комунитади. 
 
(178) 
Сиједочимо ми капетана (!) и суђе од превјерне комунитади с топле 
держава Новска како капетан Андрија Јанковић с Топле партива за 
Шмирне ш његовом трабакулом номината Света Мадона да Шунта и 
Свети Никола керцат терговине и ш њим за мернаре Јово Катић за 
Швиња, Петар Раповац и(з) Сасовића, Томан Вукасовић за (!) Жлијеба, 
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Јевто Квекић из Пода, Лазар Кунић из Ратишевине, Ђуро Милојев из 
Мириња, Ђуран Поповић из Јошице, Анто Иванов с Топле, Лесо Ускок с 
Топле, Јакомо Криго из Ровиња, Никола Калиава из Ровиња, Нико 
Вишковић из Ровиња, у све №: 13: Јест чоек подпуно вјеран. И за 
увјереније подписујемо се. С Топле державе Новске на: 26: сетенбра 
1781 по гречаски. 
Јово Мирковић канзалијер од комунитади. 
 
(179) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади с Топле державе 
Новске како патрун Јоко Владојевић с Пода партива за Дубровник ш 
његовом барком од весла и празан и ш њиме за мернара Настас Ђуров с 
Топле, у све: №: 2: Јест чоек подпуно вјеран. И за увјереније 
подписујемо се. С Топле державе Новске на: 26: сетенбра 1781: словино. 
Матије Мирковић капетан од комунитади 
Јово Мирковић каназлијер од комунитади. 
 
(180) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади с Топле державе 
Новске како капетан Јово Сабљица из Ратишевине партива за Леванат ш 
његовијем ша(м)бекином номинат Свети Никола и Свети Спиридон 
кирцат терговине и ш њиме за мернаре Филип Катић са Швиња, Лесо 
Катић са Швиња, Антон Мачак и(з) Лепетана, Стијепо Мандић с 
Крушевица, Ђуро Перов из Ораовца, Симо Цирњак из Рисна, Јоко 
Ћетковић из Баошића, Анто Тошић с Пода, у све: 9: Јест чоек подпуно 
вјеран. И за увјереније по(д)писујемо се. С Топле державе Новске (на): 9: 
октонбра 1781 словино. 
Јово Мирковић канзалијер од комунитади. 
 
(181) 
Сједочимо ми капетани и суђе од превјерне комунитади с Топле державе 
Новске како капетан Нико Зубац из Миошевића партива за Кан(д)ију ш 
његовом кећом номината Свети Никола и Свети Шпиридон и ш њиме за 
мирнаре Перо Мустур из Миошевића, Ђуро Бербер из Мориња, Перо 
Во(ј)водић из Миошевића, Зоване Матовић из Миошевића, Јово Зубац из 
Миошевића, Тодор Мустур из Миошевића, Јово Тројановић из Пераста, 
Томо Радовић из Мојдежа, Пајаноти (!) Казми с Пакша, Изепо Фацаз ис 
П(ак)ша. Лумеро: 11. Керцат штица:. И јест чоек подпуно добар и вјеран. 
За увјереније подписујемо се. С Топле державе Новске: на: 19: октомбра: 
1781 словино. 
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Мато Мирковић капетан од комунитади 
Јоко Мирковић канзалијер од комунитади. 
 
(182) 
Сједочимо ми капетани и суђе од превјерне комунитади с Топле державе 
Новске како патрун Тодор Бра(ј)овић партива за Далмацију ш његовијем 
пелигом и ш њиме за мернаре Стефан Мијатов с Пода, Глиго Поробић из 
Мојдежа, Трипко Бра(ј)овић из Мојдежа, Ђурица Озринић и(з) Сасовића, 
Ћетко Озринић и(з) Сасовића, у све: 6: И јест чоек подпуно вјеран. И за 
увјереније подписујемо се. С Топле державе Новске на 19: октомбра 
1781 словино. 
Матио Мирковић капетан од комунитади 
Јоко Мирковић канзалијер од комунитади. 
 
(183) 
Сједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади с Топле державе 
Новске како Јово Петровић партива за Корчулу од пашађа с патруном 
Тодором Бра(ј)овићем из Мојдежа. Јест чоек подпуно вјеран За 
увјереније подписујемо се. С Топле диржаве Новске на: 19: октомбра: 
1781 словино. 
Матио Мирковић капетан од комунитади 
Јово Мирковић канзалијер од комунитади. 
 
(184) 
Сједочимо ми капетан и суђе од превијерне комунитади с топле державе 
Новске како патрун Јово Станишић с Крушевица... 
 
(185) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади с Топле державе 
Новске како капетан Васо Цотовић с Топле партива за Леванат ш 
његовом кећом номината Мадона од Ш(к)рипјела и Свети Антон од 
Пад(о)ве кирцат тирговине и ш њим за мернаре Илија Индијановић из 
Пераста, Јово Раич с Топле, Јово Дабовић из Костањице, Јово Цотовић с 
Топле, Јоко Ђуровић из Новога, Антон Левантин из Цевалоније, 
Францешко Грего из Леванта, Фанати Статили ис Леванта, Марко 
Тошић с Пода, у све Но: 10: Јест чоек пуно вјеран. И за увјереније 
подписујемо се. С Топле державе Новске на: 18- децебра 1781: словино. 
Матио Мирковић капетан од комунитади 
Јоко Мирковић канзалијер од комунитади. 
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(186) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади с Топле державе 
Новске како патрун Јоко Тонов с Топле партива: за Корчулу ш његовом 
барком од весала 4: и ш њим за мернаре Глигор Гопчевић с Пода, Јово 
Гаврилов с Пода, Симо Драгомановић из Мориња, у све: 4: И јест чоек 
подпуно вјеран. И за увјереније подписујемо се. С Топле державе Новске 
на: 9: ђенара 1781 словино. 
Матие Мирковић капетан од комунитади 
Јово Мирковић канзалијер од комунитади. 
 
(187) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади с Топле державе 
Новске како капетан Саво Матијашевић с Топле партива за Ђенову ш 
његовом пулаком номината Свети Јаннтон и Свети Шпиридон кирцат 
тирговине и ш њиме за мирнара Јово Мути из Лигурне, Лазар Ђурановић 
из Ђурића, Виценцо Капор из Корчуле, Јово Ћетковић из Баошића, 
Кирсто Попов из Баошића, Никола Цирногорчевић из Баошића, Кирсто 
Ћетковић из Баошића, Ђуро Мариновић из Мориња, Митар Уларовић из 
Мориња, Илија Цицовић из Јошице, Марко Перов из Мориња, Перо 
Корнер из Новога, у све: 13: И јест чоек подпуно вјеран. И за увјереније 
подписујемо се. С Топле диржаве Новске: на: 12: ђенара: 1782: словино. 
Матио Мирковић капетан од комунитади 
Јово Мирковић канзалијер од комунитади- 
 
(188) 
Сједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади с Топле державе 
Новске како патрун Јово Радуловић партива за Корчулу с барком од 
весала четири и ш њиме за мирнара Косто Владојевић с Пода, у све: два. 
Јест чоек подпуно вјеран. И за увјереније подписујемо се. С Топле 
диржаве Новске на: 16: фебрара: 1782: словино. 
Матио Мирковић капетан од комунитади 
Јово Мирковић канзалијер од комунитади. 
 
(189) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади с Топле... 
 
(190) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади с Топле диржаве 
Новске како патрун Јово Радуловић с Пода партива за Дубровник з 
барком од весала четири и ш њиме за мирнара Коста Владојевић с Пода, 
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у све два. Јест чоек подпуно вјеран. И за увјереније подписујемо се. С 
Топле, диржаве Новске на: 25 фебрара словини: 1782. 
Матио Мирковић капетан од комунитади 
Јово Мирковић канзалијер од комунитади. 
 
(191) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади с Топле диржаве 
Новске како патрун Илија Матишоровић с Топле партива за Дубровник з 
барком од весала четири и ш њиме за мирнаре Јоко Мирковић с Топле, у 
све: два. Јест чоек подпуно вијеран. И за увјереније подписујемо се. С 
Топле државе Новске на: 11: марча 1782 словино. 
Матио Мирковић капетан од комунитади 
Јоко Мирковић канзалијер од комунитади. 
 
(192) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади с Топле диржаве 
Новске како капетан Стефан Шарабаћа с Топле партива за Смирне и за 
Цариград ш његовом пулаком номинат Мадре Грација и Свети 
Фра(н)цешко од Пауле и Свети Шпиридон кирцат тирговине и ш њиме 
за мирнара Францешко Логареци из Трије(ш)ћа, Симо Горакући с Топле, 
Глиго Палачковић из Мориња, Виценцо Пасковић из Пераста, Марин 
Николетов из Цефалоније, Стефан Орладин из Цефалоније, Зован 
Капуло из Млетака, Глиго Поробић из Мојдежа, Матио Савовић из 
Мојдежа, Митар Перишин из Паштројевића, Марко Дабовић из 
Костањице, Зоване Градишка из Новога, у све: 13: Јест чоек подпуно 
вјеран. И за увјереније (подписујемо се). С Топле диржаве Новске на: 14. 
атила (!) 1782: словино. 
Матие Мирковић капетан од комунитади 
Зоване Мирковић канзалијер од комунитади. 
 
(193) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади с Топле диржаве 
Новске како пат(р)ун Јово Милашиновић с Топле партива за Спјет ш 
његовом барком од весала: 4: и ш њиме за мирнара Шпиро 
Милашиновић с Топле, у све два. И јест чоек подпуно вјеран. И за 
увјереније (подписујемо се). С Топле диржаве Новске: на: 16: априла: 
1782: словино - - - 
Матије Мирковић капетан од комунитади 
Јоко Мирковић канзалијер од комунитади. 
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(194) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади с Топле державе 
Новске како патрун Симо Ђуришић с Топле партива за Дубровник з 
барком од весла четири и ш њиме за мернаре Шпиро Илин с Топле, Јово 
Мијатов с Топле. Митар Лубардић с Топле, у све №: 4: Јес чоек подпуно 
вјеран. И за увјереније подписујемо се. С Топле державе Новске на: 2. 
мађа 1782 словино. 
Матије Мирковић капетан од комунитади 
Зован Мирковић канзалијер од комунитади. 
 
(195) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле 
диржаве Новске како патрун Зован Марковић с Топле партива за Млетке 
ш његовијем пелигом номинат Свети Никола и Свети Шпиридон кирцат 
терговине и ш њиме за мирнара Зован Капина с Крушевица, Митар 
Раповац и(з) Сасовића, Томо Поповић ш Крушевица, Томо Станојевић с 
Баошића, Шпиро Станишић с Крушевица, Сава Грушић с Топле, Мениго 
Петровић из Лиезине, Јоко Ћетковић из Баошића, у све: 9: Јест чоек 
подпуно вјеран. И за увјереније подписујемо се. С Топле диржаве 
Новске на: 3: мађа: 1782: словино. 
Mattie Mircivich capittan dela chomunita 
Zovane Mircovich canzalier dela comunita. 
 
(196) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле 
диржаве Новске како капетан Јово Станишић с Крушевица партива за 
Занат ш његовом пулаком номината Свети Никола и Свети Шпиридон 
кирцат трговине и ш њиме за мирнара Вуко Грушић с Топле, Филип 
Илић с Крушевица, Савво Шеровић из Бијеле, Стијепо Шеровић из 
Бијеле, Јоко Илић с Крушевица, Францешко Пеповић из Мауна, Никола 
Поповић из Бијеле, Или(ј)а Милашиновић с Топле, Кирсто Злоковић из 
Бијеле, Никола Злоковић из Бијеле, Петар Шарчера с Корчуле, Марко 
Мирковић с Топле, Шпиро Шеровић из Бијеле, Шпиро Грушић с Топле, 
у све: № 15: Јест чоек подпуно вјеран. И за увјереније подписујемо се. С 
Топле диржаве Новске: на: 4: мађа: 1782 словино. 
Matie Mircovich cap(ita)nio: dela chomunita 
Zovane Mircovich canzalier dela chomunita. 
 
(197) 
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Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле 
диржаве Новске... 
 
(198) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле 
диржаве Новске како Јово Злоковић из Бијеле партива за Млетке. Од 
пажађа капетан Или(ј)ом Марасом с Пирчања, у све: №: 1: Јест чоек 
подпуно вјеран. И за увјереније подписујемо се. С Топле диржаве 
Новске на 10: мађа: 1782: словино. 
Mattie Mircovich capi(ta)ni(o): della chomunita 
Zevan (!) Mircovich canzalier dela chomunita. 
 
(199) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле 
диржаве Новске како Петро Шеровић из Бијеле партива за Млетке од 
пашађа с капетан Или(ј)ом Марасом из Пирчања, у све №. 1: И јест чоек 
подпуно вјеран. И за увјереније подписујемо се. С Топле диржаве 
Новске на: 11: мађа: 1782: словино. 
Matie Mircovich cap(ita)nio: dela comunitta 
Z(uane): M(ircovich): Mircovich conzalier dela comunita. 
 
(200) 
Attestiamo noi capitanio e gudici dela fedelisima chomunita di Topla terittorio 
di Castel Nouvo chome paron Marcho Grusich di Topla partti per Ragusa 
chon la barca di vemo vada e con lui marineri Savva Stancov di Topla in tutti 
numero №: 2: E sono vomini pproprieno fedeli. Esi sotto scrivuemo da Topla 
tteritorio di Chastel Niovo li 11: mago 1782: alla slavnona. 
Mattio Mircovich capitanio dela comunitta 
Zovane Mircovich canzalier dela comunitta. 
 
(201) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле 
диржаве Новске како капетан Митар Ђурасовић партива за Трипуле ш 
његовом кећом именовата Сакра Фамиља и Свети Антон од Пад(о)ве 
кирцат тирговине и ш њиме за мирнара Трипо Лазаревић из Баошића, 
Мато Миржан из Рисна, Митар Цицовић из Јошице, Иван Цицови(ћ) из 
Јошице, Мато Иванов из Ђеновића, Филип Барбиер из Киртола, Лазар 
Николин из Луштице, Паул Војводић в Кунбура, Илија Петровић в 
Кунбура, у све: №: 10: Јест чоек подпуно вјеран. И за увјереније 
подписујемо се. С Топле државе Новске на 17: мађа: 1782: словино. 
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Мато Мирковић капетан од комунитади 
Јоко Мирковић канзалијер од комунитади. 
 
(202) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади с Топле државе 
Новске како капетан Сава Шарабаћа с Топле партива за Трије(ш)ће ш 
његовом нави номината Светити (!) Белтем крирцат (!) трирговине (!) и 
ш њиме за мирнара Франшко Горакућа с Топле, Петар Бабић из 
Д(а)лмације, Анто Стијеповић из Пераста, Мато Мирзик из Далмације, 
Николо Јововић из Пераста, Зован Тули и(з) Пераста, Николо Бицари с 
Натолије, Илија Паијаноти с Топле, Матио Тулци из Велтен, Никола 
Болитеи из Лиезине, Ђоже Антонио Портогеж, Митар бербер из 
Мориња, Таудентио Николо Уније, Сава Ђуришић с Топле, Ђорђије 
Ђуровић с Топле. За пасачијере Јан Субрант судит Денежи, Пијетро 
Мурч, Данијеле Жебаил инпериале, Теодор Стефане Бенедан, Јане 
Лучалини, Шарабаћа Франчешка слуга, у све: Но: 22. Јест чоек подпуно 
вјеран. И за увјереније подписујемо се. С Топле державе Новске: на: 12 
мађа 1782: словино. 
Матие Мирковић капетан: од комунитади 
Јоко Мирковић канзалијер од комунитади. 
 
(203) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади о(д) Топле 
диржаве Новске како Стојко Ијаковов с Баошића партива за Корчулу ш 
његовом барком од в(е)сала шес и ш њиме за мернара Гашо Лучин с 
Кунбура, Марко Митров и(з) Баошића, Станиша Јовов с Баошића,, у све: 
4: Јест чоек подпуно вјеран. И за увјереније подписујемо се. С Топле 
диржаве Новске: на: ђуна: 6: 1782: словино. 
Матио Мирковић ка(пета)нио: од комунитади 
Јоко Мирковић канзалијер од комунитади. 
 
(204) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од комунитади с Топле диржаве Новске 
како патрун Јово Милашиновић с Топле партива за Трије(ш)ће з барком 
од весала шес и ш њиме за мирнара Шпир(о) Милашиновић с Топле, 
Лесо Чепирња с Топле, у све: 3: Јест чоек подпуно вјеран. И за 
увјереније подписсујемо се. С Топле диржаве Новске на: 7: ђуна: 1782: 
словино. 
Матие Мирковић капетан од комунитади 
Јоко Мирковић канзалијер од комунитади. 
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(205) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади с Топле диржаве 
Новске како Томан Гојковић партива за Млетке од пашађа с капетан 
Миртом Ијаношом из Доброте, у све Но: 1: Јест чоек подпуно вјеран. И 
за увјереније подписујемо се. С Топле диржаве Новске на: 27: ђуна: 
1782: словино. 
Матио Мирковић капетан: од комунитади 
Јоко Мирковић канзалијер од комунитади. 
 
(206) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади с Топле державе 
Новске како партива (К)осто Мијатов с Пода партива за Дубровник. Ш 
њим за мирнаре Митар Пешут с Пода, у све: Но: 2. Јест чоек подпуно 
вјеран. И за увјереније подписујемо се. С Топле диржаве Новске на: 27: 
ђуна: 1782: словино. 
Мато Мирковић капетан: од комунитади 
Јоко Мирковић канзалијер од комунитади. 
 
(207) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади с Топле диржаве 
Новске како Сава Пешут с Пода партива за Млетке, Панто Пешут с 
Пода, Васо Пешут с Пода, Васо О(г)њеновић и(з) Сасојевића, Маријета 
Пешутова с Пода, партивају за Млетке од пашађа с капетан Јожепе 
Донина из Лошиња, у све Но: 5. Јест чоек подпуно вјеран. И за 
увјереније подписујемо се. С Топле државе Новске на: 4: луђа 1782: 
словино. 
Матио Мирковић капетан од комунитади 
Јоко Мирковић канзалијер од комунитади. 
 
(208) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади с Топле диржаве 
Новске како Петро Илић из Бијеле партива за Млетке од пашађа с 
капетан Марком Марасом из Пирчања, у све: Но 1: Јест чоек подпуно 
вјеран. И за увјереније подписујемо се. С Топле диржаве Новске на: 4 
луђа: 1782: словино. 
Матие Мирковић капетан од комунитади 
Канз: канзр: (!) 
Јоко Мирковић канзалијер од комунитади 
Јоко Мирковић канз(алије)р. 
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(209) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне ком(унитади): с Топле 
державе Новске како Нико Накићеновић из Кута, теленте колунел Марко 
Стратимировић из Русије, Илија Матишоровић с Топле, Јоко Мирковић 
с Топле, Јоко Бошковић с Топле, партивају за Пиран с пелигом патрун 
Тодора Брајовића из Мојдежа, у све Но 5: Је(с)т чоек подпуно вјеран. И 
за увјереније подписујемо се. С Топле диржаве Новске на: 6: луђа: 1782: 
словино. 
Матије Мирковић капетан од комунитади 
Зоване Мирковић канзалијер од комунитади. 
 
(210) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади с Топле диржаве 
Новске како патрун Тодор Брајовић партива за Пиран ш његовијем 
пелигом номинатијем Свети Никола и Свети Шпиридон кирцат мако 
сира и ж њиме за мирнаре Трипко Брајовић из Мојдежа, Панто 
Милиновић из Мориња, Симо Милиновић из Мориња, Јевто Котлаш (из) 
Мојдежа, Ристо Шакија с Пода, Ристо Матковић с Пода, Саво Павковић 
с Пода, Јоко Никић из Кута, Марко Зубац с Крушевица, Кирсто Сладојев 
иза Ратишевине, у све Н: 11: Јест чоек подпуно вјеран. И за увјереније 
подписујемо се. С Топле диржаве Новске на: 6: луђа: 1782 словино. 
Матије Мирковић ка(пета)нио: од комунитади 
Јоко Мирковић ка(н)залијер: од комунитади. 
 
(211) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади с Топле диржаве 
Новске како патрун Марко Шеровић из Бијеле партива за Дубровник з 
барком од весала шес и ш њим за мирнаре Митар Попов из Бијеле, у све 
два. Јест чоек по(д)пуно вјеран. И за увјереније подписујемо се. С Топле 
диржаве Новске на: 8: августа 1782 словино. 
Мато Мирковић кап(ета)н: од комунитади 
Јоко Мирковић канзалијер од комунитади. 
 
(212) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади с Топле диржаве 
Новске како патрун Шпиро Миајловић с Топле партива за Даалмацију з 
барком од весала шес и ш њиме за мирнаре Марко Омилић из 
(С)крадина, Стојко Стојковић из Баошића, у све три. Јест чоек подпуно 
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вјеран. И за увјереније подписујемо се. С Топле диржаве Новске на: 18: 
августа 1782 словино. 
Матије Мирковић кап(ета)н: од комунитади 
Јоко Мирковић канзалијер од комунитади. 
 
(213) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади с Топле диржаве 
Новске како патрун Тодор Брајовић из Мојдежа партива за Пиран ш 
његовијем пјелиго номинат Свети Никола и Свети Шпиридон кирцат 
тирговине и ш њиме за мирнаре Илија Матишоровић с топле, Јевто 
Котлаш из Мојдежа, Јово Палачковић из Мориња, Васо Капина из 
Мориња, Бепо Цекинето из града, Јово Јововић с Топле, у све: Н 7: Је(с)т 
чоек подпуно вјеран. И за увјереније подписујемо се. С Топле диржаве 
Новске на: 24: октонбра: 1782 словино. 
Матије Мирковић ка(пета)н од комунитади 
Јоко Мирковић канзалијер од комунитади. 
 
(214) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од... 
 
(215) 
 Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади с Топле државе 
Новске како ... ... исовић с Топле партива за Жмирне с капетан Ристом 
Рајсовијем из Рисна и јест чоек подпуно вјеран алити о(д) доброте. И за 
увјереније подписујемо се. С Топле државе Новске на 2: деценбра 1782 
по ср(п)ски. 
Јоко Сабљић кап(ета)н од ком(унитади) 
Панто Павкович канза(лијер) од ко(мунитади). 
 
(216) 
Сједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади) од Топле 
державе Новске како пат(р)ун Митар Мусић с Пода партива за 
Дубровник з барком од весла четири празном и ш њиме за мернара 
Спиро Панајоти с Топле, Симо Ђуришић с Топле, Јевто Мусић с Пода, 
Илија Вуковић из Баошића, у све пет. Јест чоек подпуно вјеран. И за 
увјереније подписујемо се. С Топле державе Новске на: 12: деце(бра): 
1782 сербски. 
Јоко Сабљич кап(ета)н од комунитади 
Панто Павковић канзалијер од кому(нитади). 
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(217) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади) од Топле 
державе Новске како патрун Јово Радуловић с Пода партива за Будву с 
његовијем пелигом и ш њим за мернара Глигор Владовић с Пода, Нико 
Милетић с Топле, Керсто Злоковић из Бијеле, у све четири. Јест чоек 
подпуно вјеран. И за увјереније подписујемо се. С Топле державе Новске 
на: 14: дец(енбра): 1782: сербски. 
Јоко Сабљич ка(петан) од ко(мунитади) 
Панто Павкович канзалијер од ко(мунитади). 
 
(218) 
Сиједочимо ми капетан и суђе од превјерне кому(нитади) од Топле 
держ(аве) Новске како патру(н) Јеролим Ђоновић од исте ко(мунитади) 
партива за Дубров(ник) с његовом барком од весала празна и ш њиме за 
мернара Бепо Цокинато, Лесо Шпадић, Иво Николић, Спиро Илин, 
Марчета Николић, Паолина Николић, Керсто Николић, Ижепо Пилото, у 
све десет. Јест чоек подпуно вјеран. И за увјереније подписујемо се. С 
То(пле): д(ржаве): Н(овске): на: 16: д(е)ц(енбра): 1782. 
Јоко Сабљич кап(етан) од ком(унитади) 
Панто Павковић канчалијер од ко(мунитади). 
 
Слава Г(оспо)ду на: 29 децемб(ра): 1782 сербски у Нови 
 
Нота од жита што прима кап(ета)н и суђе од прев(јерне) кому(нитади) од 
Топле держ(аве) Новске и коме дају на вереси(ј)у од бутигијера за знати 
перво 
 
Глигор Владовић узе ста(ра) фурментина – Но 10 
Сувише Глигор узе жита стара – 30 
Сувише Глигор узе жита – Но 30 
Сувише Глигор узе жита – Но 40 
 
Симо ... узе фурментина стара – Но 10 
Сувише Симо узе стара Но 50 
 
Марко Котарац узе стара жита – Но 30 
Сувише Марку Котарцу – Но 30 
 
Анто Лубардић узе стара – Но 60 
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Јово Сердаревић стара – Но 30 
 
Симо Перишин стара – Но 20 
 
Глигор Говчевић узе стара жита Но 
Томан Видаковић стара – Но 60 
 
На 8: деценбра 1778 по талиано данаске Гаврило Пешут ујанчи се за Јова 
Станишина свога куњада тако се јанчи да да суђи Марку о Светоме 
Јовану по Бошићу да му да талијер - - - - један. 
 

1776   ⁄٩ψОS 
ЛИБРО ОД НОВИЈЕ ФЕДИ 
ЗА ПАТРУНЕ ОД 
БРОДОВА 
КОМУНИТАДИ ОД 
ТОПЛЕ ДРЖАВЕ НОВСКЕ 
ЧЕТВРТО 

 
 

На 1789 На 16 Маја 
Либро од комунитаде от Топле державе новске од 

феди и од бродова за патенте и персона како у 
њему 

Либро десето друго 
1789 на 10 јунија 

Од феди 
 
Књига садржи 47 листова, те картонске корице у добром стању. Листови 
су увезани, изгледа оригинално. Листови књиге су нумерисани арапским 
бројевима од 3 – 49. Стари инв. бр. 376.  
 
1) 
М:П:С:В:Х: Сједочимо ми кап(етан): и суђе од превјерне кому(нитади): 
од Топле державе Новске с нашом заклетвом коме се чека по његовој 
феди от керштења от: 1761: ђенара Но 27: Сербски што нам принeсе 
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парок од села Пода како се роди син Симо покојнога Ја(к)ова 
Мисинезовића с Пода и његове законите жене Мандален(е) И тако исти 
Симо пође на службу преведрога принципа с преузвишенијем 
г(осподи)но(м) господином с кавалијер Анзоло Еммом и тако га смерт 
нађе на његову исту службу преведрога принципа. И тако остаје његова 
једина сирота рођена сестра речена Полекси(ј)а брез њезине куће и 
баштине него другом сиромашка кметиница. И тако је познавамо да је 
еред више реченога њезина покојнога брата. И тако проси премертва 
сиромашица да био Преу(зви)ш(ен)и: Господар коју малу плату послати 
коју буде њезин покојни брат заслужио а који буде имати и вјерно се 
море дати који чоек али официал који буде приказати с прокуром од 
канзалерије цивиле од Новога; И ову допуштајемо на питање више 
речене Полексије да јој буде требовати и за увјереније подпишујемо се и 
постављамо наш печат братински,  
С Топле державе Новске на: 19 децембра 1789: Сербски. Раде Стијепчић 
кап(етан): од кому(нитади):, Лазар Јанковић суђа од кому(нитади): 
Бошко Драшковић суђа од кому(нитади):, Остој(а) (O)гурлић суђа од 
кому(нитади):, Андрија (М)итровић суђа од кому(нитади):, Глигорије 
Петровић канза(лијер) о(д) ком(унитади): 
 
2) 
Слава Господу Богу: На: 19: децембра 1789: сербски 
Наређујемо ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле 
державе новске вама господо прокарадури од церкве саборне Светаго 
Вознесенија Христова с Топле с нашијем капетаном атуалијем да 
притиснете печат братински на ту фед покојнога Сима Мисинезовића 
како у њој изговара и за увјереније подпишујемо се 
Раде Стијепчић капетан од комунитади 
Лазар Јанковић суђа од комунитади 
Драш(ко)вић суђа од комунитади 
Остоја Огурлић суђа од комунитади 
Андрија Митровић суђа од комунитади 
Григорије Петровић канзалијер од комунитади 
 
3) 
Чиним вјеру ја ниже подписани како Симо јест син покојнога Јакова 
Мисинезовића с Пода његове законите жене Мандалене јест Симо 
свјатијем крштенијем крштен и свјатијем миром грего помазан 
греческому и православному На 1763 фебрара 10 у церкви Свјати 
Мученик Сергија и Ваха на Поде од свјаштеника Илариона Аврамовића 
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и бист јему кум Саво Лакетић како се находи у либро од керштења. И 
ову допуштајемо на питање ђе му буде од потребе. И за боље вјеровање 
стављамо печат церковни. 
На 30 Мађија 1789: сербски 
Дионисије Владојевић парок от Пода.  
 
Раде Стијепчић капетан од комунитади 
Лазар Јанковић суђа од комунитади 
Бошко Драш(ко)вић суђа од комунитади 
Остоја Огурлић суђа од комунитади 
Андрија Митровић суђа од комунитади 
Григорије Петровић канзалијер од комунитади 
 
АХН, ТК, књига 10, 1 
 
4) 
М: П: С: В: Х: 
Сједочимо ми кап(етан): и суђе од превјерне комун(ита)ди: од Топле 
державе Новске с нашом заклетвом коме се чека како по његовој феди 
од керштења от :1764: 23: дец(ембра: сербски што нам принесе парок од 
цер(к)ве Саборне Свја(аго): Вознесенија Христова како јест Шпиро син 
покојнога Алексе Топаловића с Топле. И тако бист јему кум Андрија 
Фонтана како се находи у либру од керштења. И бист керштен од 
пароха, попа Пера Јовановића, и миром помазан по закону греческому 
који је био исти Шпиро више речени пошао био на службу 
Преу(звишенога): г(осподи)на: г(осподи)на: кавалијер Анзоло Ема који 
исти Шпиро јест служио преу(звишеному): г(осподи)на: г(осподи)на: 
кав(алијера) Анзола Ема године двије цирка. И тако на истој служби 
Преведрога Принципа нађе га смерт. И остаје након њега од реда његова 
законита жена Јеша, и његова шћер Марија, која се данас накоди у 
великој потреби у туђој кући брез никакаве своје интраде него другоме 
фите плаћа. Толико се моли и проси у свога преведрога г(осподи)на: да 
би јој учинио каритад да би јој послао коју ствар од пата њезина 
покојнога мужа. И ову допуштајемо на питање више речене Јеше и 
њезине шћери Марије ђе им буде требовати. И за увјереније подпишемо 
се и постављамо наш печат братински. 
 
С Топле державе Новске – На: 28: дец(ембра): 1789: сербски 
Раде Стијепчић кап(етан): од кому(нитади: 
Лазар Јанковић суђа од кому(нитади): 
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Бошко Драшковић суђа од кому(нитади): 
Андрија Митровић суђа од кому(нитади): 
Глиго Петровић канза(лијер) од кому(нитади). 
 
5) 
Слава Господу Богу на 28 децембра 1789 сербски 
 
Наређујемо ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле 
державе новске вама прокарадури(ма) избранима од церкве саборне 
свјатаго вознесенија Христова са Топле с нашијем каназалијером 
атуалијем да притиснете превјерни печат братински на ту фед покојнога 
Шпира Топаловића како у њој изговара И за увјереније подпишујемо се.  
 
Раде Стијепчић кап(етан): од кому(нитади: 
Лазар Јанковић суђа од кому(нитади): 
Бошко Драшковић суђа од кому(нитади): 
Андрија Митровић суђа од кому(нитади): 
Глиго Петровић канза(лијер) од кому(нитади). 

 
Слиједи потврда пароха архимандрита Викентија Рајковића, пароха од 
Топле да је крштен на Топлој од пароха Петра Јовановића, а да је кум 
био Андрија Фонтана. Жена Јеша. 
 
АХ, ТК, књ. 10, 2 
 
6) 
Сједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле державе 
новске с нашом заклетвом коме се чека како по његовој феди од 
керштења што нам принесе парох од села од 1750: ђунија 24 бист рођен 
син Стојко од његова отца покојнога Јакова Стојковића из Баошића и 
његове законите жене Анастасије и бист крештен и миром помазан по 
закону грекоправославному у церкву свјатаго Николаја у Баошиће од 
свјаштеника попа Сима Ћетковића и бист јему кум Иван Перов из 
Доброте и пријемница жена Елена Стојковића који исти Стојко пође на 
службу преведрога принципа с п(р)еузвишенијем господином 
господином кавалијером Анзолом Емо и така га нађе дезграција на свога 
преведрога службу како ће се исти сиромак приказати сломјене ноге 
толико проси у свога преузвишенства и добро милиатога да би му 
познао који малу његову сиромашку грацију колико зна да његов 
преведри зашто друго није капац служити својега преведрога ни сам 
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себе ни своју сиромашку фамилију. И ову допуштајемо на питање више 
реченога сиромаха Стојка ђе му буде требовати. И за увјереније 
подпишујемо се и постављамо наш печат братиснки. 
С Топле державе новске на 28 децембра 1789 сербски 
 
Раде Стијепчић кап(етан): од кому(нитади: 
Лазар Јанковић суђа од кому(нитади): 
Бошко Драшковић суђа од кому(нитади): 
Андрија Митровић суђа од кому(нитади): 
Глиго Петровић канза(лијер) од кому(нитади). 
 
Слиједи потврда пароха попа Марка Ћетковића да је крштен од попа 
Сима Ћетковића а да је кум био Јован Перов из Доброте. 
 
312 
 
МПСВХ 
 
Сједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле державе 
новске с нашом заклетвом коме се чека како син Илија бист рожден од 
покојнога Керста Цицовића из Јошице и његове законите жене Анђе од 
годишта пасаније Но 1764 луђија на 15 тако исти имаде годишта =25 И 
бист крештен и миром помазан по закону грегоправославному од парока 
попа Марка Илића у церкви свете Неђеље у Јошицу и бист јему кум поп 
Симо Цјетковић из Баошића, возпријменцица Јела жена покојнога Ивана 
Перова како по феди што нам принесе парок од села јест исти Илија  
раста средњега длаке на костањ и јест се родио у истој Јошици о(д) 
державе Новске и тако јест конпренђен у провилеђима од иженциони 
о(д) дација како по декрету од преузвишенога сената 14 луђија 1718 тако 
он исти јест од державе од ове наше комунитади и ужива провелеђија 
еженциони и грација како се мисао нашега преведрога принципа и да он 
није никада служио кап(етан) од бандијере принципове Јештерије  него 
навегао под бандијером светога Марка И ову допуштајемо на питање 
више реченога Илије Цицовића да се море служити ђе би му кад 
требовала.  И за увјереније подпишујемо се и постављамо наш печат 
братински и проча 
 
С Топле державе новске на 30: децембра 1789 сербски 
                                                
12 Оригинална пагинација 
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Раде Стијепчић кап(етан): од кому(нитади: 
Лазар Јанковић суђа од кому(нитади): 
Бошко Драшковић суђа од кому(нитади): 
Андрија Митровић суђа од кому(нитади): 
Глиго Петровић канза(лијер) од кому(нитади). 
 
Извод попа Лесандра Матовића да је крштен од попа Марка Илића а да 
је кум био поп Симо Цјетковић.  
 
4 
 
МПСвХ 
 
Изповједамо ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле 
державе новске с нашом заклетвом коме се чекака (!) како по његовој 
феди преко пароха попа Лесандра Матовића од .7. мађа. 1790; како се 
нијесу дијелили до данас браћа Цицовићи синови покојнога капетан Јова 
Цицовића никада него су вазда били уједно и заједно тако су и данас; И 
ову допуштамо на питање Лаза Цицовића сина покојнога капетан Јова 
Цицовића да му може служити ђе му буде требовати; И за увјереније 
подпишујемо се и постављамо наш печат братински, и проча. 
 
С Топле державе новске на 9. мађа 1790. сербски 
 
Симо Кочетановић капетан од комунитади Ја Јоко Мирковић подписах 
по његову оредену не умијући он писати 
Лазар Јанковић суђа од комунитади 
Бошко Драшковић суђа од комунитади 
Пијетро Петровић суђа од комунитади 
Мијо Желалић суђа од комунитади; Ја Аћим Рајовић подписах по његову 
ордену не умијући он писати. 
Илија Матишоровић канцалијер од комунитади. 
 
Увјерење попа Лесандра Матовића  
 
5  
 
МПСВХ 
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Сједочимо мии капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле 
державе новске с нашом заклетвом коме се чека како господин Стефан 
Јововић алити Стратиновић син господина капетана Андрије Јововића 
реченога Стратиновића од годишта 24 како по његовој феди од 
керштења од 6 отомбра 1769 раста башета длаке на костањ јес се родио у 
истој Топлој вароши од Новога. И тако јест конпренђен у превелеђима 
од еженциони дација како по декрету од преузвишенога сената  од 14 
луђа 1718. И тако је он од корпа од ове наше комунитади и ужива 
привелеђима и еженцион и грација како је мисао нашега преведрога 
принципа И да он није никада служио за капетана од бандијере 
принципа Ештерије него ли навигао под бандијером светога Марка; И 
ову допуштајемо на питање више реченога господина Стефана Јововића 
алити Стратиновића да се може служити ђе му буде требовати И за 
увјереније подпишујемо се и постављамо наш печат братински 
 
С Топле державе новске на 19 мађа 1790 сербски  
 
Симо Кочетановић капетан од комунитади Ја Јоко Мирковић подписах 
по његову оредену не умијући он писати 
Лазар Јанковић суђа од комунитади 
Бошко Драшковић суђа од комунитади 
Пијетро Петровић суђа од комунитади 
Мијо Желалић суђа од комунитади; Ја Аћим Рајовић подписах по његову 
ордену не умијући он писати. 
Ова се преписа фед канцелар Анто Павловић како наприједа. 
Илија Матишоровић канцалијер од комунитади. 
 
Чиним вјеру ја ниже подписати парох церкве саборне свјатаго 
вознесенија Христова с Топле како се наоди у либро од керштења у овој 
нашој церкви на 6 отомбра 1769 би крештен и миром помазат од пароха 
у оно вријеме попа Петра Јовановића господин Стефан син законити 
господина капетан Андрије Јововића од Стратиновића и његове законите 
жене госпође Анете његове рођене госпође мајке и би му кум крештени 
конте Нико Комленовић За то се ова допуштава истинита фед на питање 
више реченога Јововића од Стратиновића да се море послужити ш њоме 
ђе му буде потребно и проча. 
И за увјереније подпишујемо се и постављамо печат у начин и проча и 
проча 
На 8 маја 1790 
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На Топлој вароши од Новога на 8 мађа 1790 по грачаски 
 
Ова се фед преписа М.П. Архимандрит Викентије Рајковић парох 
топаљски 
Канцелар Анто Павловић како напријед 
 
6 
 
Сједочимо мии капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле 
державе новске с нашом заклетвом коме се чека како по његовој феди од 
керштења од 1751 на 5 марча сербски што нам принесе парох од села 
Сасовића како се родио син Јово покојнога Сима Шимрака из Сасовића 
и његове законите жене Стоје. И тако исти Јово пође на службу 
преведрога принципа с преузвишенијем господином господином 
кавалијером Анзолом Емом и тако га смерт нађе како се утопио на исту 
службу преведрога принципа И тако остаје сирота његова жена и његова 
ђеца у велику потребу. И тако познавамо за ереде његову жену Стану и 
његову ђецу И тако ову допуштамо на питање више речене Стане и ње 
ђеце да им може служити ђе им буде требовати. И за увјереније 
подпишујемо се и постављам(о) наш печат братински. 
 
С Топле державе новске на 28 мађа 1790 сербски   
 
Симо Кочетановић капетан од комунитади Ја Јоко Мирковић подписах 
по његову оредену не умијући он писати 
Лазар Јанковић суђа од комунитади 
Бошко Драшковић суђа од комунитади 
Петар Петровић суђа од комунитади 
Мијо Желалић суђа од комунитади; Ја Аћим Рајовић подписах по његову 
ордену не умијући он писати. 
Ова се преписа фед канцелар Анто Павловић како наприједа. 
Илија Матишоровић канцалијер од комунитади. 
 
Извод попа Гаврила Мијатовића пароха сасовићког од 22 мађа 1790 
српски да је крштен од Софронија Савинца а да је кум био Перо 
Драшкићевић. 
 
6а 

 
М: П: С: В: Х: 
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Сједочимо мии кап(ета)н: и суђе од превјерне комунитади  державе 
Новске с нашом заклетвом коме се чека као г(осподи)н Николето 
Ђоновић од годишта како по његовој феди од крштења на: 10: децембра. 
1760: учињена од руке истините прес(вијетло)га: г(о)спо(д)и)на Стефана 
дон Царевића пароха од церкве С(ве)таго Јеролима на: 14: децембра 
1789. тал(иа)но: раста средњега длаке на костањ јест се родио у Топлој 
од наше ком(унитади) и тако јест конпренђен у превелеђима од 
еженциони дација како по декрету од преузвишенога Сената од 14: луђа 
1718= И тако је он од корпа од наше комунитади и ужива превелеђима и 
еженцијун и грација како је мисао нашега преведрога принципа. И да он 
није никада служио за кап(ета)на: од бандијере принципа Ештерије него 
ли навигао под бандијером Светога Марка; И ову допуштајемо на 
питање више реченога г(о)с(поди)на Николе Ђоновића да се може 
служити ђе му буде требовати; И за увјереније подписујемо се и 
постављамо наш печат братински и прочаја- 
С Топле державе Новске на 13. ђуна. 1790: сербски:- 
Симо Кочетановић кап(ета)н: од комунитади 
Лазар Јанковић суђа од комунитади 
Бошко Драшковић суђа од комунитади 
Петар Петровић суђа од комунитади 
Мијо Желалић суђа од комунитади Ја Аћим Рајовић подписах по његову 
ордену не умијућио н писати 
Анто Павловић канч(алије)р од комунитади 
 
Извод пароха цркве Светог Јеронима Антонија Ређа  
 
7 
 
Сједочимо мии капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле 
державе новске с нашом заклетвом коме се чека како Александро син 
покојнога Јована Лубардића од годишта Но 34 како по његовој феди од 
керштења од 1756 матрча 17 што нам принесе парох од Топле који јест 
раста средњега длаке церне да се родио у истој Топлој вароши од Новога 
јест прави судит нашега преведрога принципа и тако јест конпренђен у 
превелеђима од еженциони дација како по декрету од преузвишенога 
сенатаод 14 луђа 1718. И тако је он од корпа од ове наше комунитади и 
ужива превелеђима и еженциони и грација како је мисао нашега 
преведрога принципа. И да он није никада служио за капетана од 
бандијере принципа Ештерије него ли навигао под бандијером светога 
Марка. И ову допуштамо на питање више реченога Александра 
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Лубардића да се може служити ђе му буде требовати; И за увјереније 
подписујемо се и постављамо наш печат братински и проча. 
 
С Топле державе новске на 20 луђа 1790 сербски 
 
Симо Кочетановић кап(ета)н: од комунитади. Ја Јоко Мирковић 
подписах по његову ордену не умијући он писати 
Лазар Јанковић суђа од комунитади 
Бошко Драшковић суђа од комунитади 
Петар Петровић суђа од комунитади 
Мијо Желалић суђа од комунитади Ја Аћим Рајовић подписах по његову 
ордену не умијућио н писати 
Анто Павловић канц(алије)р од комунитади 
 
Чиним вјеру ја ниже подписати парох ц(е)ркве соборне свјатаго 
Вознесенија Христова на Топлој вароши од Новога како Александро син 
Јована Лубардића рожден од његове законите жене Стане Јест речени 
Александро светим крештенијем крештен и светим миром помазан по 
закону грекоправославному у више реченој ц(е)ркви свјатаго 
вознесенија на Топлој Крести га јеромонах Теодор Којевић бивши парох 
у оно вријеме. И бист јему кум Митар Жарковић На 1756 марта 17 како 
либро церковно свједочи. И ова се допушта истому Александру да му 
море служити гђе му буде потребно. И за боље вјеровање својеручно 
подписујем и печатом потверждујем На 1790 мјесеца јулија 16 дна 
славино. 
 
8 
 
МПСВХ 
 
Сједочимо мии капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле 
державе новске с нашом заклетвом коме се чека како господин Стефан 
Јововић алити Стратиновић од годишта Но 24 како по његовој феди од 
керштења од 6 отомбра 1766 раста башета длаке на костањ јес се родио у 
истој Топлој вароши од Новога И тако јест конпренђен у превелеђима ид 
еженциони дација како по декрету преузвишенога сената од 14 луђа 1718 
И тако је он исти од корпа од ове наше комунитади и ужива превелеђима 
и еженцион и грација како је мисао нашега преведрога принципа И да он 
није никада служио за капетана од бандијере принципа Ештерије него ли 
навигао под бандијером светога Марка. И ову допуштамо на питање 
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више реченога господина Стефана Јововића алити Стратиновића да се 
може служити ђе му буде требовати И за увјереније подписујемо се и 
постављамо наш печат братински и проча 
 
С Топле державе новске на 28 мађа 1790 сербски 
 
Симо Кочетановић капетан од комунитади Ја Јово Мирковић подписах 
се зањ не умијући он писати по његову оредену 
Лазар Јанковић суђа од комунитади 
Бошко Драшковић суђа од комунитади 
Петар Петровић суђа од комунитади 
Мијо Желалић суђа од комунитади 
 
Извод пароха Викентија Рајковића 25 јула 1790 да је крштен од 
јеромонаха Теодора Којевића а да је кум био Митар Жарковић. Мајка 
Стана. 
 
Слава Господу Богу на 27 луђа 1790 сербски 
Нека се зна како данас осједочише пред цијелу комунитад ниже 
подпосати како Стефо Јововић алити Стратиновић син капетан Андрије 
Јововића Стратиновића да је навигао и служио на мору за годишта Но .8. 
под бандијером светога Марка и да није навигао ни служио за капетана 
од бандијере принципа Ештерије ни мало на славу Божију 
Ђорђије Радић јесам сједок како више 
Лука Јелић јесам сједок како више 
Сава Јововић подписујем за њега по његову ордену не умијући он 
писати. 
 
9 – 9а 
 
МПСВХ 
 
Сједочимо мии капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле 
державе новске с нашом заклетвом коме се чека како господин Нико 
Вучетић син господина капетан Јеролима Вучетића од годишта Но 24: 
како по његовој феди од керштења од 11 мађа 1766 који јест раста 
висока длаке церне јес се родио у село Сасовиће и тако јест конпренђен 
у превелеђима и еженциони дације како по декрету од преузвишенога 
сената од 14 луђа 1718 И тако је он исти од корпа од ове комунитади и 
ужива превелеђима и еженциони и грација како мисао нашега 
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преведрога принципа И да он није никада служио за капетана бандијере 
принципа Ештерије него ли навигао од бандијере светога Марка И ову 
допуштамо на питање више реченога Ника Вучетића да се може служити 
ђе би требовало. И за увјереније подписујемо се и постављамо наш печат 
братински и проча. 
 
С Топле державе новске на 1 августа 1790 сербски 
 
Симо Кочетановић капетан од комунитади Ја Јово Мирковић подписах 
се зањ не умијући он писати по његову оредену 
Лазар Јанковић суђа од комунитади 
Бошко Драшковић суђа од комунитади 
Петар Петровић суђа од комунитади 
Мијо Желалић суђа од комунитади 
 
Извод свештеника попа Гаврила Мијатовића пароха сасовићког да га је 
крстио а да је кум био Марко Ожеговић. Мајка Сока. 
 
9а - 10  
 
МПСВХ 
 
Сједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле державе 
новске с нашом заклетвом коме се чека; како Јово син покојнога Сима 
Шимрака од села Сасовића од исте державе родио се на 5 марча 1751 
сербски како слиједи од феди од керштења што нам принесе парох од 
села истога поп Гаврило Михатовић; Исти Јово оженио се Станом 
шћером Илије Ћуковића с којом имаше три сина и једну шћер; Пође 
послије исти Јово на службу нашега преведрога принципа у армату у 
армату (!) с преузвишенијем господином господином кавалијером и 
прокуратуром Анђелом Емом за мернара ђе у дуго бријеме његове 
службе од годишта два  цирка вељу  Но 2 утопи се и умрије. Будући му 
остала више речена жена су три именовата сина и с једном сћери 
малакни; у стању сиромашкоме који заједно с матером просе у свога 
преведрога принципа да су насљедници како ереди њихова покојнога 
оца ако буде исти оставио и узима што имати за конат његовије плата за 
бријеме од његове службе. Зато ову допуштамо исту на сузно прошење 
исте Стане и синова за моћи се служити ђе гоћ би (и)м могло требовати; 
И за више вјеровање подписујемо се и постављамо наш печат братински 
и прочаја. 
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С Топле державе новске на 26. августа: 1790= сербски 
 
Симо Кочетановић капетан од комунитади. Ја Јово Мирковић подписах 
се зањ не умијући он писати по његову оредену 
Лазар Јанковић суђа од комунитади 
Бошко Драшковић суђа од комунитади 
Пијетро Петровић суђа од комунитади 
Мијо Желалић суђа од комунитади. Аћим Рајовић подписах по његову 
ордену не умијући он писати. 
Анто Павловић канцалијер од комунитади- 
 
Слиједи наредба прокураторима саборне цркве. 
 
Чиним вјеру ја ниже подписати парох од церкве Свјатаго Стефана и(з) 
Сасовића како је покојни Јово син покојнога Сима Шимрака из истога 
села и бист крештен у истој цркви и миром мазат по закону греческом на 
5= марча= 1751= и би му кум крештени Перо Драшкићевић како се 
наоди у либру од керштења под пароком у оно вријеме Софроније 
Видаковић Савинац и ови исти умрије али се утопио на служби 
преузвишенога господина и господина кавалијера Анзола Ема. И ову 
допуштам на питање жене Стане и његове ђеце истога који се утопио да 
им може служити ђе би им била потреба и за боље вјеровање 
сввојеручно подписујем. 
 
У Нови на 22 мађа 1790 сербски 
 
Поп Гаврил Михатовић парох од Сасовића у Савиње вријеме афермавам 
мојом руком. 
 
10 – 11 
 
МПСВХ 
 
Сједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле державе 
новске с нашом заклтвом коме се чека како Иван Бошковић од годишта 
двадесет и седам вељу Н. 27 како по његовој феди од керштења од 1763 
ђуна 15= што нам принесе парох од Топле који јест раста висока длаке 
на костањ јес се родио у Топлој вароши од Новога син Христофора 
Бошковићакоји исти више речени има бити капетан од трабакуле 
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именовате Свети Николаје и Свети Спиридон јест судит вијерни од 
преведре репуплике млетачке и јест од корпа од ове наше комунитади од 
доброга гласа рођен и који има своје стање у ово мјесто на державу 
новску како више, и који није никада служио за капетана од бандијере 
принципа Ештерије; него ли навигао и служио у мору за година петнаест 
вељу Но 15 на судите бродове под бандијером светога Марка Матрка И 
ову допуштамо на пиатње од више реченога Ивана Бошковића да се 
може служити ђе му буде требовати; И за ивјереније подписујемо се и  
постављамо наш печат братински и проча. 
 
С Топле державе новске на 15 сетемврија 1790 сербски 
 
Симо Кочетановић капетан од комунитади Ја Јово Мирковић подписах 
се зањ не умијући он писати по његову оредену 
Лазар Јанковић суђа од комунитади 
Бошко Драшковић суђа од комунитади 
Петар Петровић суђа од комунитади 
Мијо Желалић суђа од комунитади. Аћим Рајовић подписах по његову 
ордену не умијући он писати. 
Анто Павловић канцалијер од комунитади- 
 
Извод пароха Архимандрита Викентија Рајковића да је крштен од јереја 
Петра Јовановића а да је кум био конте Васиљ Кнежевић. 
 
11 – 12 
 
МПСВХ 
 
Сједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле державе 
новске с нашом заклетвом коме се чека како Петар Петровић од годишта 
двадесет и девет вељу Н. 29 како по његовој феди од керштења од Н. 
1761 октомбрија 24= што нам принесе парох од Топле који јест раста 
орденарија длаке церне јес се родио у Топлој вароши од Новога син 
Василија Петровића који исти више речени има бити капетан од 
трабакуле именовате Свети Николаје и Свети Спиридон јест судит 
вјерни од преведре репуплике млетачке и јест од корпа од ове наше 
комунитади од доброга гласа рођен и који има своје стање у ово мјесто 
на державу новску како више и који није никада служио за капетана од 
бандијере принципа Ештерије него ли навигао и служио у мору за 
година Н. 14 на судите бродове под бандијером светога Марка И ова се 
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допушта на питање од више реченога Петра Петровића да се може 
служити ђе му буде требовати И за увјереније подписујемо се и 
постављамо наш печат братински. 
 
С Топле державе новске на 6 ђенара 1791 сербски 
 
Симо Кочетановић капетан од комунитади Ја Јово Мирковић подписах 
се зањ не умијући он писати по његову оредену 
Лазар Јанковић суђа од комунитади 
Бошко Драшковић суђа од комунитади 
Пијетро Петровић суђа од комунитади 
Мијо Желалић суђа од комунитади. Аћим Рајовић подписах по његову 
ордену не умијући он писати. 
Анто Павловић канцалијер од комунитади- 
 
Извод пароха Викентија (Рајковића) да је крштен од пароха јереја Петра 
Јовановића а да је кум био Матеј Савин. 
 
12 
 
МПСВХ 
 
Сједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле державе 
новске с нашом заклетвом коме се чека како Спиридон Војновић од 
годишта Н. 25 како по његовој феди од керштења од 1765 отомбрија 23= 
што нам принесе парох од Топле који јест раста средњега длаке на 
костањ јес се родио у Топлој вароши од Новога син покојнога господина 
сердара Тодора Војновића који исти више речени који има бити капетан 
од пелијега именовати Свети Николаје и Свети Спиридон јест судит 
вјерни од преведре репуплике млетачке јест од корпа од ове наше 
комунитади од доброга гласа рођен и који има своје стање у ово мјесто 
на державу новску како више и који није никада служио  за кепатана од 
бандијере принципа Ештерије него ли навигао и служио у мору за 
година десет вељу Н. 10 на судите бродове  под бандијером светога 
Марка И ову допуштамо на питање од више реченога Спиридона 
Војновића да се може служити ђе му буде требовати; И за увјереније 
подписујемо се и постављамо наш печат братински и проча. 
 
С Топле державе новске на 3 фебрара 1791 сербски 
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Симо Качетанович капетан од комунитади Подписах ја Јоко Мирковић 
подписах за истога не умијући од писати 
Лазар Јанковић суђа од комунитади 
Бошко Драшковић суђа од комунитади 
Петар Петровић суђа од комунитади 
Мијо Желалић суђа од комуниатди Ја Аћим Рајовић подписах за истога 
по његову ордену не умијући он писати 
Анто Павловић канцалијер од комунитади   
 
Извод пароха Викентија да је крштен од пароха Петра Јовановића а да је 
кум био Микиел Турлино са Крфа. 
 
13 
 
МПСВХ 
 
Сједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле державе 
новске с нашом заклетвом коме се чека како Спиридон Дуковић од 
годишта Н. 31 како по његовој феди од керштења од 1760 фебрара 22 
што нам принесе парох од Топле који јест раста башета длаке на костањ  
јес се родио у Топлој вароши од Новога син Савве Дуковића који исти 
више речени има бити капетан од трабакуле  именовате свети Нико… 
(празно) Јест судит  вјерни од преведре репуплике млетачке И јест од 
корпа од ове комунитади од доброга гласа рођен и има своје стање у ово 
мјесто на державу новску како више; И који није никада служио за 
капетана од бандијере принципа Ештерије  него ли навигао и служио у 
мору за година Но 18=  на судите бродове под бандијером светога Марка 
И ову допуштамо на пиатње од више реченога Спиридона Дуковића да 
се може служити гђе му буде требовати; И за увјереније подписујемо се 
и постављамо наш печат братински и проча. 
 
С Топле державе новске на 17 априла 1791 сербски 
 
Симо Качетанович капетан од комунитади  
Лазар Јанковић суђа од комунитади 
Бошко Драшковић суђа од комунитади 
Пијетро Петровић суђа од комунитади 
Мијо Желалић суђа од комуниатди  
Анто Павловић канцалијер од комунитади   
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14 
 
МПСВХ 
 
Сједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле державе 
новске с нашом заклетвом коме се чака како син Ђуро бист рожден од 
покојнога Илије панајоти с Топле од његове законите жене Марије од 
годишта пасаније: 1750= на 10 ђенара тако исти имаде годишта 39 
мјесеца 5 дана дванаест и бист крештен и миром помазан по закону 
грехоправославному од пароха Јова Јовановића  у церкви свјатаго 
Вознесенија Христова и бист јему кум капетан Јово Марков ис Пераста 
возпријемница Елена Лазовића жена покојнога Лаза како по феди што 
нам принесе парох од Топле јест исти Ђуро раста висока длаке на 
костањ јес се родио у истој Топлој державе новске јест конпренђен у 
провелеђима од еженциони и дација како по декрету од преузвишенога 
сената 14 луђија 1718 тако он исти јест од державе од ове наше 
комунитади и ужива провелеђја и еженциони и грација како је мисао 
нашега преведрога принципа и да он није никада служио од бандијере 
принципа Ештерије него навегао под бандијером светога Марка. И ову 
допуштајемо на пиатње више реченога Ђура Илина да се море служити 
ђи (!) би му кад требовала. И за увјреније подписујемо се и постављамо 
наш печат братински и проча. 
 
С Топле державе новске на 3: августа 1791 сербски 
 
Зован Станишић капетан од комунитади 
Лесо Шпадић суђа од комунитади 
Перо Брајовић суђа од комунитади 
Раде Матков Радовић суђа од комунитади 
Тодор Оздринић суђа од комунитади 
Глигорије Петровић канзалијер од комунитади 
 
Извод попа Леонтија Вучковића да је крштен од пароха Јова Јовановића 
 
15 
 
МПСВХ 
 
Сједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле державе 
новске с нашом заклетвом коме се чека како Тодор законити син јест 
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рожден од покојнога Ђура Брајовића од година Н. 36 мјесеца 4 дана 24 
како по његовој феди од керштења од 1791 17 августа што нам принесе 
парох од Мојдежа који јест раста средњега длаке на костањ јест се родио 
у Мојдежу у держави од Новога син покојнога Ђура Брајовића који исти 
више речени има бити од трабакуле нове именовате Свети Николаје и 
свети Шпиридон јест судит вјерни од превјерне репуплике млетачке јест 
од корпа од ове наше комунитади од добра гласа рођен и који има своје 
стање у ово мјесто на державу новску како више и који није никада 
служио за капетана од бандијере принципа Ештерије него ли навегао и 
служио у мору за годишта седамлаес (!) Но 17: на судите бродове под 
бандијером светога Марка. И ову допуштајемо на пиатње од више 
реченога Тодора Брајовића да му може служити ђе му буде требовати. И 
за увјереније  подпишујемо се и постављамо наш печат братински. 
 
С Топле державе новске на 17 августа 1791 сербски  
 
Зован Станишић капетан од комунитади 
Лесо Шпадић суђа од комунитади 
Перо Брајовић суђа од комунитади 
Раде Матков Радовић суђа од комунитади 
Тодор Оздринић суђа од комунитади 
Глигорије Петровић канзалијер од комунитади 
 
Извод попа Тодора Поповића пароха од Мојдежа да је Тодор син кнеза 
Ђура Брајовића крштен од попа Јова Поповића а да је кум био Дамјан 
Кулиновић. 
 
16 
 
МПСВХ 
 
Сједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле державе 
новске с нашом заклетвом коме се чека како Марко Јованов Мијаилов 
јест син законити покојнога Јова Михаиловића и од његове законите 
жене Јане јест од годишта Но 34 како по феди од керштенија од 1753 
августа Но 5 што нам принесе парох од Савине и бист крештен од 
јер(о)монаха Илариона Абрамовића будући у оно вријеме и бист јему 
кум Марко Војновићи керсти га у церкви Успенија Пресветија 
Богородици који исти имаде бити више речени перцинегуо од трабакуле  
капетан Тодора син покојнога Ђура Брајовића из Мојдежа од ове 
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державе која је трабакула номината јест свјати Николаје и свјати 
Шпиридон која јест ограђена на шкверу репуплике млетачке на 
Ко(р)чулу како нами прикажује коштитут од 10 ђунија 1791 учињен од 
ђел(н)ија већи пупликога нодара од Ко(р)чуле у коме се види да јест 
ограђен од прота Виценца Деброчића Исти Марко јест судит вијерни од 
превјерне репуплике млетачке и јест од корпа од вое наше комунитади и 
терговац у пијаци у варош од Новога. Исти јест добра гласа рожден и 
који има своје стање у ово мјесто на державу новску и који има да је 
терговац година 14 у варош од Новога И ову допуштајемо на питање 
више реченога Марка Миаловића са Савине да му море служити ђе му 
буде требовати И за увјереније подпишујемо се и постављамо наш печат 
братински и проча 
 
С Топле державе новске на 19 августа 1719 сербски      
 
Зован Станишић капетан од комунитади 
Лесо Шпадић суђа од комунитади 
Перо Брајовић суђа од комунитади 
Раде Матков Радовић суђа од комунитади 
Тодор Оздринић суђа од комунитади 
Глигорије Петровић канзалијер од комунитади 
 
Извод пароха савинског Никанора Богетића од 18. августа 1791 да је син 
Јована Махиловића реченога Котарца крштен 5. августа 1757. од пароха 
Иларион Аврамовића. 
 
17 
 
Сједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле державе 
новске коме се чека с нашом заклетвом да покојни капетан Јаков 
Живковић с Топле да није имао више својега порода веће једнога својега 
сина који се саде находи капетан Нико Живковић од компаније Ерсата 
Гдар: који наслеђује и сада је на службу олтра марину од репуплике 
млетачке и једину своју шћер Катину садашњу домаћицу сјор Леса 
Шпадића син покојнога Мата Шпадића са Савине од ове державе како 
по њезиној феди што нам принесе парох од Топле од церкве саборне 
свјатаго Вознесенија Христова И ову допуштајемо на питање више 
речене госпође Кате данашње жене живе и домаћице господина Леса 
Шпадића да јој море служити ђе јој буде требовати И за увјереније 
подпишујемо се и постављамо наш печат братински 
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С Топле державе новске на 26 отомбра 1791 сербски    
 
Зован Станишић капетан од комунитади 
Лесо Шпадић суђа од комунитади 
Перо Брајовић суђа од комунитади 
Раде Радовић суђа од комунитади 
Тодор Оздринић суђа од комунитади 
Глигорије Петровић канзалијер од комунитади 
 
Извод 24 октобра 1791 пароха Леонтија Вучетића да је истинито према 
либру од крштења парохије топаљске 
 
18 
 
МПСВХ 
 
М/ЈЕСТО/: П/ЕЧАТА/: С/ВЕТАГО/: В/ОЗНЕСЕНИЈА/ Х/РИСТОВА/. 
 
Понеже да наша обштина село Требесин просивајемо. 
како се находи у крајини новској близу границе Турске у којему је 
малому мјесту ц(е)р(ков): С(вета)го: Апостола Томи имаде петнаес 
годишта да се почела градити на славу Божију и Свјатаго Апостола 
Томи а немајући такове ијакости да је совершимо будући да се не находи 
више него: 18 = потребније фамилија толико што смо с немасијем 
трудом и спензама зањ дигли а с питањем того ради овога брата од наше 
крајине који полази у Далмацију и друга мјеста пристојна г(осподи)н: 
Јован Паликућа, њему смо препоручили да се тамо јави тамашњим 
господ(а)ром: того ради с овијем нашијем малијем писанијем 
препоручујемо се свем обштем православнијем христијаном 
тамашњијем гдје би се пријавио благопојтеље народним господаром 
свакога званија имена и лица и покорно молим да би изволили за љубав 
Божију и Свјатаго Апостола Томи на ма како своијем једино вје-рним 
помоћ нашој свјатој церкви учинити колико кому у серце Г(оспо)д Бог 
надахне  и по истому нашему брату и прокарадуру горје поменутому 
такову милостињу можете сигуро послати за које ваше добро к нашој 
сиро-машкој обштини Г(оспо)д: Бог молитвами Пресвете своје Матере и 
Свјатаго Апостола Томи молитвами и ово га и онога свијета да буде. 
 
На Топлој 28: децембра: 1791 Сербски 
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Јово Станишић кап(етан): од кому(нитади) 
Лесо Шпадић сиђа од кому(нитади) 
Перо Брајовић суђа од кому(нитади) 
Раде Радовић,суђа од кому(нитади) 
Тодор Оздринић суђа од кому(нитади) 
 
Глигорије Петровић канз(алијер) од ком(унитади) 
 
АХ, ТК, 19, лист 21 
 
МПСВХ 
 
Сједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле державе 
новске с нашом заклетвом коме се чека како Лесандро син јест рожден 
од капетан Глига Јанковића с Топле и његове законите жене Маријане  
од годишта 27 мјесеца 9 како по његовој феди од керштења од 1764 
перви априла што нам принесе парох од Топле од церкве саборне 
свјатаго Вознесенија Христова који исти јест раста средњега длаке 
шкуре и јест се родио у Топлој у вароши од Новога. Који исти више 
речени има бити капетан од пулаке номинате Цита ди Парензо јест судит 
вијерни од превјерне репуплике млетачке и јест од корпа од ове наше 
комунитади од доброга гласа рожден и који има своје стање у ово мјесто 
на державу новску како више и који није никада служио за капетана од 
бандијере принципа Ештерије него ли навегао и служио у мору за 
годишта Но 15 на судите бродове под бандјером светога Марка И ову 
допуштајемо на питање више реченога Лесандра Јанковића да се може 
служити ђе му буде требовати И за увјереније подпишујемо се и 
постављамо наш печат братински и проча 
 
С Топле державе новске на 16 ђенара 1791 М: В: сербски   
 
Зово Станишић капетан од комунитади 
Лесо Шпадић суђа од комунитади 
Перо Брајовић суђа од комунитади 
Раде Радовић суђа од комунитади 
Тодор Оздринић суђа од комунитади 
Глигорије Петровић канзалијер од комунитади 
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Извод попа Тодора Јовановића од 15 јануара 1791 да је крштен од попа 
Симеона Продановића а да је кум био Стефан Чупковић. 
 
20 
 
МПСВХ 
 
Сједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле державе 
новске с нашом заклетвом коме се чека како Јоко Вучковић од годишта 
тридесет и осам и један мјесец вељу Но 38 мјесец Н0 1 како по његовој 
феди од керштенија од Но 1754 ђенара 6. што нам принесе парох од 
Казимира од ове державе који јест раста средњега длаке на костањ јест 
се родио у исти Казимир син господина Тома Вучковића који исти више 
речени има бити капетан од пјелега именовата Свјати Илија јест судит 
вијерни од превјер(н)е репуплике млетачке и јест од корпа од ове наше 
комунитади од доброга гласа рожден и који има своје стање у ово мјесто 
на державу новску како више И који није никада служио капетана од 
бандијере Принципа Ештерије него ли навегао и служио у мору за 
годишта Но 15 на судите бродове под бандјером светога Марка И ову 
допуштамо на питање од више реченога Јока Вучковића да се може 
служити ђе му буде требовати И за увјереније подпушујемо се и 
постављамо наш печат братински и проча. 
 
С Топле державе новске на 18 фебрарија 1792 сербски 
 
Зован Станишић капетан од комунитади 
Лесо Шпадић суђа од комунитади 
Перо Брајовић суђа од комунитади 
Раде Радовић суђа од комунитади 
Тодор Оздринић суђа од комунитади 
Глигорије Петровић канзалијер од комунитади 
 
Извод попа Гаврила Мијатовића пароха од Казимира да је крштен од 
Софронија Савинца (Видаковића) а да је кум био Сава Радоичић.  
 
21 
 
МПСВХ 
 
М(јесто). П(ечата). С(ветога). В(ознесенија). Х(ристова). 
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Појеже да наша сиромашка обштина, село Мокрине прозивамо које се 
находи у крајини Новској близу границе турске малом мјесту за почети 
изнова црков светаго пророка Илије на славу Божију, и светаго пророка 
Илије. Ми немајући такове јакости совершити је будући да смо досад 
задужили се и живимо бе(з) собранија христијанскаго ходећи по 
чуждијем мјестима и церквам; Тако с питањем наших главарах, и ш 
њиовом препоруком, и сићилом, того ради с овијем нашијем милијем 
писаницем препоручамо себе обште, в(а)шем православним 
христијаном, града Тријеста и Млетака, и свакога мјеста пристојнога 
благопочтенородним господаром свакога званија имена и лицам; И 
покорно молим да би изволили за љубав Божију, и сватаго пророка 
Илији цркви, учинили колико кому у серце Господ Бог надахне за које 
ваше добро к: нашој обштини сиромашкој Господ Бог молитвам 
пресвјатија своје матере и светаго славнаго пророка Илије милостив 
вама и овогај и оногај свијета да буде; И овому брату од наше крајине 
који тамо полази у Тријест и Млетке господину Лесу Лубардићу, јер смо 
га молили и препоручили да се тамо јави вашем христољубју и такову 
милостињицу можете сикуро послати по истому; И за увјерење 
подпишујемо се и постављамо наш печат братински. 
 
С Топле державе Новске на 12. мађа 1792 
 
Глиго Јанковић капетан од комунитади 
Јоко Лазаревић суђа од комунитади 
Панто Павковић суђа од комунитади 
Лесо Накићеновић суђа од комунитади 
Сава Ђурасовић суђа од комунитади 
 
22 
 
МПСвх 
 
Сједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле державе 
новске с нашом заклетвом коме се чека како господин капетан Микиел 
Доменико син капетана Ђура Матова Лазовића с Топле од годишта Но 
32 како по његовој феди од керштења  од 24 отомбра 1760 раста висока 
длаке церне јес се родио у истој Топлој вароши од Новога и тако јест 
конпренђен у превелеђима од еженциуни дација како по декрету од 
преузвишенога сената од 14  луђа 1718: и тако је он исти од корпа од ове 
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наше комунитади и ужива привелеђима  од еженцион и грација како је 
мисао нашега преведрога принципа И да он није никада служио за 
капетана од бандјере принципа Ештерије  него ли навигао под бандјером 
светога  Марка И ову допуштамо на питање више реченога господина 
Микиела Доменико Лазовића  да се може служит ђе му буде требовати и 
проча. 
 
И за увјереније подпишујемо се и постављамо наш печат братински 
 
С Топле державе новске на 20 мађа 1792 сербски 
 
Извод Антонија Ређа пароха цркве светог Јеронима од 27 фебруара 1791 
да је син Георгија Матова Лазовића и Катине  (латиница).   
 
22 – 23 
 
Сједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле державе 
новске с нашом заклетвом коме се чека како Марко Стојановић 
покојнога Петра Станојева Стојановића с Крушевица од державе новске 
од годишта Но 63 како по његовој феди од керштења  од 17 априла 1729 
раста средњега длаке грижо; који има бити за капетана на брод 
именовати јест судит вијерни од превјерне репуплике млетачке, И јест 
од добра гласа рођен и који има своје стање на исто мјесто у Крушевице 
а од више речене комунитади топаљске и ужива привелеђе и еженцион и 
грација и који није никада навигао з бандјером принципа Ештерије него 
вазда навигао  на бродове покривени з бандјером светога Марка. И који 
је навигао у све за година 16 инцирка. И ову допуштамо  на питање од 
Јова Стојановића који сад стоји у Млетке да се може служит ђе му буде 
требовати И за увјереније подпишујемо се и постављамо наш печат 
братински. 
 
С Топле державе новске на 28 мађа 1792 сербски   
 
Глиго Јанковић капетан од комунитади 
Јоко Лазаревић суђа од комунитади 
Панто Павковић суђа од комунитади 
Лесо Накићеновић суђа од комунитади 
Васо Ђурасовић суђа од комунитади 
Илија Матишоровић канзалијер од комунитади 
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Извод попа Лесандра Матовића да је крштен од попа Михаила Матовића 
у цркви Светога Арх. Михаила на Крушевицама а да је кум био Сава 
Илин Бошковић. 
 
24 
 
Сједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле державе 
новске с нашом заклетвом коме се чека како петар Обилић син кнеза 
Луке Обилића с Каменога од державе новске од годишта Но 26 како по 
његовој феди од крештења од 28 мађа 1767 раста средњега длаке на 
костањ који има бити за капетана на брод именовати кеча Свети Петар 
јест судит вијерни од преведре репуплике млетачке и јест од доброга 
гласа рођен и који има своје стање на исто мјесто у Камено а од више 
речене комунитади топаљске и ужива привелеђе и еженцион  и грација и 
који није никада навигао з бандјером принципа Ештерије него вазда 
навигао на бродове покривени з бандјером светога Марка и који је 
навигао у све ... (празно). И ову допуштамо на питање од Петра Обилића 
да се може служит ђе му буде требовати. И за увјереније подписујемо се 
и постављамо наш печат братински 
 
С Топле державе новске на 10 сетембра 1792 сербски 
 
Глиго Јанковић капетан од комунитади 
Јоко Лазаревић суђа од комунитади 
Панто Павковић суђа од комунитади 
Лесо Накићеновић суђа од комунитади 
Васо Ђурасовић суђа од комунитади 
Илија Матишоровић канзалијер од комунитади 
 
Извод попа Петра Аврамовића пароха каменског (цркве Св. Стефана) да 
је крштен од попа Николе Аврамовића а да је кум био Симо Говчевић. 
 
24 - 25 
 
Сједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле державе 
новске како Лазар син покојнога Петра Моранчанина и Јово и Глиго, 
Нико Јевто синови покојнога Митра, и Луке а унуци покојнога Сима 
Моранчанина а праунуци покојнога Петра јесу прави и законити 
насљедници од Петра више реченога Моранчанина и јест њихово право 
име и презиме Моранчани, будући од кога времена назвали се надиме 
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Мусићи по хочуху Симову и Петрову будући се исти зфао Никола Муса 
И ову допуштамо на питање више реченије Моранчана да се могу 
служити ђе им буде требовати И за увјереније подпишујемо се и 
постављамо наш печат братински. 
 
С Топле державе новске на 15 сетембра 1792 сербски  
 
Глиго Јанковић капетан од комунитади 
Јоко Лазаревић суђа од комунитади 
Панто Павковић суђа од комунитади 
Лесо Накићеновић суђа од комунитади 
Васо Ђурасовић суђа од комунитади 
Илија Матишоровић канзалијер од комунитади 
 
25 
 
МПСвХ 
 
Сједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле державе 
новске с нашом заклетвом коме се чека како Нико Дуковић син 
покојнога Ђура Дуковића с Топле од годишта Но 35 како по његовој 
феди од керштења од 1 децембра 1757 раста средњега длаке на костањ 
који има бити за капетана на брод именовати трабакула Провиденца 
Дивина јест судит вијерни од преведре репуплике млетачке и јест од 
добра гласа рођен и који има своје стање на исто мјесто у Топлој и 
ужива привелеђе и еженцион и грација и који није никада навигао з 
бандјером принципа Ештерије него вазда навигао на бродове покривене 
з бандјером светога Марка и који је навигао у све годишта 10 на судите 
бродове под бандјером светога Марка. И ову допуштамо на питање више 
реченога Ника Дуковића да се може служити ђе му буде требовати. И за 
увјереније подпишујемо се и постављамо наш печат братински и проча. 
 
С Топле державе новске на 26 ђенара 1792 (3) м.в. сербски 
 
 Глиго Јанковић капетан од комунитади 
Јоко Лазаревић суђа од комунитади 
Панто Павковић суђа од комунитади 
Лесо Накићеновић суђа од комунитади 
Васо Ђурасовић суђа од комунитади 
Илија Матишоровић канзалијер од комунитади 
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Извод попа Петра Јовановића 18 јануара 1792/3 да је крштен од 
јеромонаха Софронија Видаковића а да је кум био Раде Радосављевић. 
 
25 
 
Сједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле державе 
новске с нашом заклетвом коме се чека како Бошко Квекић син 
покојнога Матка Квекића с Пода а од исте комунитади од годишта Но 44 
како по његовој феди од керштења од 21 децембра 1749 раста средњега 
длаке на костањ који има бити за капетана на брод именовати трабакулу 
свети Николаје и свети Шпиридон јест судит вијерни од преведре 
репуплике млетачке и јест од добра гласа рођен и који има своје стање 
на исто мјесто на Поде и ужива привелеђе и еженциун и грација и који 
није никада навигао з абндјером принципа Ештерије него вазда навигао 
на бродове покривени з бандјером светога Марка и који је навигао у све 
годишта 8 инцирка на судите бродове под бандјером светога Марка И 
ову допуштамо на питање више реченога Бошка Квекића да се може 
служит ђе му буде требовати И за увјереније подпишујемо се и 
постављамо наш печат братински и проча. 
 
С Топле державе новске на 8 ђенара 1792/3 м в сербски 
 
Глиго Јанковић капетан од комунитади 
Јоко Лазаревић суђа од комунитади 
Панто Павковић суђа од комунитади 
Лесо Накићеновић суђа од комунитади 
Васо Ђурасовић суђа од комунитади 
Илија Матишоровић канзалијер од комунитади 
 
Извод пароха цркве Свети Мученници Сергије и Вакх са Пода 
Дионисија Владојевића да је крштен од свештеника Саватија 
Видаковића а да је кум био Раде Исаилов. Мајка Петрица. 
 
26 
 
МпСвХ 
 
Сједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле державе 
новске с нашом заклетвом коме се чека како Андрија Сабљичић син 
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попа Михаила Сабљичића из Ратишевине а од исте комунитади новске 
од годишта Но 26 како по његовој феди од керштења од 27 фебрара 1767 
раста средњега длаке на костањ који има бити за капетана на брод 
именовати Света Тројица ... (празно) јест судит вјерни од превјерне 
репуплике млетачкеи јест од добра гласа и који има своје стање на исто 
мјесто у Ратишевину и ужива привелеђе и еженцион и грација и који 
није никада навигао з бандјером принципа Ештерије него вазда навигао 
на бродове покривени з бандјером светога Марка и који је навигао у све 
годишта 10 инцирка на судите бродове под бандјером светога Марка И 
ову допуштамо на питање више реченога Андрије Сабљичића да се може 
служит ђе му буде требовати И за увјереније подпишујемо се и 
постављамо наш печат братински и проча. 
 
С Топле державе новске на 18 фебрара 1792 м в сербски 
 
Глиго Јанковић капетан од комунитади 
Јоко Лазаревић суђа од комунитади 
Панто Павковић суђа од комунитади 
Лесо Накићеновић суђа од комунитади 
Васо Ђурасовић суђа од комунитади 
Илија Матишоровић канзалијер од комунитади 
 
Извод попа Михаила Сабљичића од 16 фебруара 1793 да је керштен од 
попа Јефтимија Лазаревића а да је кум био поп Лука Лучић. Мајка 
Јефимија. 
 
27 
 
Сједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле державе 
новске с нашом заклетвом коме се чека како Бошко Квекић син 
покојнога Матка Квекића с Пода а од исте комунитади од годишта 44 
како по његовој феди од керштења  од 21 децембра 1749 раста средњега 
длаке на костањ  јес се родио у истом територију од Толле вароши 
новске и та јест конпренђен у привелеђима  и еженциони  дација како по 
декрету од преузвишенога сената од 14 луђа 1718 и тако је он исти од 
корпа од ове наше комунитади и ужива привелеђе и еженцион и грација 
како је мисао нашега преведрога принципа. И ову допуштамо на питање 
више реченога Бошка Квекића да се може служит ђе му биде требовати. 
И за увјереније подпишујемо се и постављамо наш печат братински и 
проча 
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С Топле державе новске на 19 фебрара 1792 м в сербски 
 
Глиго Јанковић капетан од комунитади 
Јоко Лазаревић суђа од комунитади 
Панто Павковић суђа од комунитади 
Лесо Накићеновић суђа од комунитади 
Васо Ђурасовић суђа од комунитади 
Илија Матишоровић канзалијер од комунитади 
 
27 – 28 
 
МПСвХ 
 
Сједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле державе 
новске с нашом заклетвом коме се чека како Саво Лучин Павковић јест 
син законити покојнога господина Луке Павковића и његове законите 
жене Јеше и јест од годишта Но 32 7/12 како по феди од керштења  1761 
јануарија 25 што што нам принесе парох од Пода и бист крештен од 
јер(о)монаха Теодосија Павковића будући у оно вријеме парох од Пода и 
бист јему кум господин Нико Бијелић  и керсти га у церкви Свети 
Мученик Сергија и Вах који исти имаде бити више речени перцинегуо 
од тартане капетана Андрије Сабљичића из Ратишевине од ове державе 
која је иста номината јест Ла форца која иста јес ограђена на ш(к)вер 
репуплике млетачке у Паренач у (к)оје се види да јес ограђен од прота 
Шан Баштиан Инбиша И који исти саво јест судит вијерни од преведре 
репуплике млетачке и јест од корпа од ове наше комунитади од добра 
гласа рожден и који има своје стање у ову  державу новску како више и 
који имаде да је терговац годишта 14 у варош од Новога. И ову 
допуштајемо на питањи (!) више реченога Сава Павковића с Пода да му 
море служити ђе му буде требати И за увјереније подпишујемо се и 
постављамо наш печат братински. 
 
С Топле державе новске на 24 августа 1793 сербски    
 
Извод пароха Дионисија Владојевића да је крштен од пароха Теодосија 
Павковића а да је кум био Нико Бијелић. Мајка Јеша. 
 
28 
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МпСвХ 
 
Сједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле державе 
новске с нашом заклетвом коме се чека како Нико Вуковојев Јовановић 
син покојнога господина капетана Вуковоја Јовановића из Ратишевине а 
од исте комунитади новске од годишта 39 по његовој феди од керштења 
од 23 марча 1754 раста средњега длаке на костањ који има бити за 
капетана на брод именовати трабакула свети Јо(в)ан јест судит вијерни 
од преведре репуплике млетачке и јест од добра гласа и који има своје 
стање на исто мјесто у Ратишевину и ужива привелеђе и еженцион и 
грација и који није никада навигао з бандјером принципа Ештерије него 
вазда навигао на бродове покривени под бандјером  светога Марка. И 
ову допуштамо на питање више реченога Ника Вуковојева Јовановића  
да се може служит ђе му буде требовати. И за увјереније подпишујемо се 
и постављамо наш печат братински. 
 
С Топле державе новске на 15 априла 1793 сербски. 
 
Глиго Јанковић капетан од комунитади 
Јоко Лазаревић суђа од комунитади 
Панто Павковић суђа од комунитади 
Лесо Накићеновић суђа од комунитади 
Васо Ђурасовић суђа од комунитади 
Илија Матишоровић канзалијер од комунитади 
 
Извод попа Михаила Сабљичића од 14 марта 1793. да је крштен од 
пароха Висариона Сабљичића а да је кум био Марко Бачановић. Жена 
Канда. 
 
29 
 
МПСвХ 
 
Сједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле державе 
новске с нашом заклетвом коме се чека како Панто син јест рожден од 
господина капетана Глигора Павковића с Пода и његове законите жене 
супруге Елене од годишта Но 31 како по његовој феди од керштења од 
1762 мјесеца јулија 27 што нам принесе парок от Пода од светога 
великомученика Сергија и Ваха који исти јест раста средњега длаке 
шкуре и јес се родио у истијем Подима који исти више речени има  бити 
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капетан од трабакуле номинате Праветна алити Иноценте и јест судит 
вијерни од превјерне репуплике млетачке и јест од корпа од ове наше 
комунитади од добра гласа рожден и који има своје стање у ово мјесто 
на державу новску како више и који није никада служио за капетана  од 
бандијере принципа Ештерије него ли навигао у мору и служио за 
годишта  цирка Но 10 на судите бродове под бандијером светога Марка. 
И ову допуштајемо на питање више реченога Панта Павковића да се 
може служити ђе му буде требовати. И за увјереније подпишујемо се и 
постављамо наш печат братински и проча. 
 
С Топле державе новске на 9 луђија 1793 сербски  
 
Јоко Сабљичић капетан од комунитади 
Аким Абрамовић суђа од комунитади 
Саво Павковић суђа од комунитади 
Сима Чуквас суђа од комунитади 
Симо Цицовић суђа од комунитади 
Глиго Петровић канцалијер од комунитади 
 
Извод пароха Дионисија Владојевића Савинца да је крсштен од пароха 
господина оца Илариона Аврамовића а да је кум био Данило Бритвачић. 
 
30 
 
МПСВХ 
 
Сједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле державе 
новске с нашом заклетвом како се чека како Алесандро син јест рожден 
од господина Ника Радуловића с Пода и његове законите жене Васне од 
годишта 23 мијесеца 5 како по његовој феди од керштења од 1770 
мијесеца јулија 24 што нам принесе парох од Пода од церкве Светога 
Великомученика Саргија и Вак који исти јест раста средњега длаке на 
костањ и јест се родио у истијем Подима и који исти више речени има 
бити капетан од тертане номинате свети Никола и свети Сергије и Вак и 
јест судит вијерни од превјерне репуплике млетачке и јест од корпа од 
ове наше комунитади од добра гласа рожден и који има своје стање у ово 
мјесто на державу новску како више и који није никада служио за 
капетана од бандијере принципа Ештерије него ли навегао на мору и 
служио цирка година 10 на судите бродове под бандијером светога 
Марка. И ову допуштајемо на питање више реченога Леса Радуловића да 
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се може служити ђе му буде требовати. И за увјереније подпишујемо се 
и постављамо наш печат братински. 
 
С  Топле державе новске на 22 децембра 1793 сербски 
 
Јоко Сабљичић капетан од комунитади 
Аким Рајовић суђа од комунитади 
Саво Павковић суђа од комунитади 
Сима Чуквас суђа од комунитади 
Симо Цицовић суђа од комунитади 
Глиго Петровић канцалијер од комунитади 
 
Извод пароха Дионисија Владојевића да га је крстио а да је кум био 
Данило Николин Бритвачић.  
 
31 
 
МПСВХ 
 
Сједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле державе 
новске с нашом заклетвом кому чека како Шпиро Станишић син 
господина капетана Јована Станишића с Крушевица који је од ове 
державе од годишта 67 како по његовој феди од керштенија  од 9 марча 
1756 раста средњега длаке шкуре који има бити капетан на брод али 
пулаку именовату свети Никола свети Шпиридион (!) во све вријеме 
помотници јест судит вијерни од превјерне репуплике млетачке и јест од 
добра гласа рожден и који има своје стање на исто мјесто у Крушевице и 
ужива привилеђа и еженциони  и грација и који није никада навигао ни 
служио за капетана од бандијере принципа Ештерије него ли навигао и 
служио у мору  за годишта 16 на судите бродове под бандјером светога 
Марка И ову допуштајемо на питање од више реченога Шпира 
Станишића да се море служити ђе му буде требовати. И за увјереније 
подпишујемо се и постављамо наш печат братински. 
 
С  Топле державе новске на 14 сетембра 1793 сербски 
 
Јоко Сабљичић капетан од комунитади 
Аким Рајовић суђа од комунитади 
Саво Павковић суђа од комунитади 
Сима Чуквас суђа од комунитади 
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Симо Цицовић суђа од комунитади 
Глиго Петровић канцалијер од комунитади 
 
Извод надлежног пароха од 14 септембра 1793. да је крштен од попа 
Марка Матовића у цркви светога Архангела Михаила, а да је кум био 
Јово Злоковић. 
 
32 
 
М:П:С:В:Х: 
 
Сједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле державе 
новске с нашом заклетвом коме се чека како по његовој феди од 
керштенија од 1771 сербски што нам принесе парок од села Сасојевића 
од исте державе како јес се родио Шпиро син Костадина Аћимовића и 
његове законите жене Луце и бист крештен у церкву Светога 
Архиђакона Стефана и бист крештен од истога садашњега свјаштеника и 
бист јему кум Бошко Павлићевић. И тако исти Шпиро пође на службу 
преведрога принципа с преузвишеним господином господином 
кавалијером Анцолом Емом и тако га смерт нађе на службу с 
преузвишеним господином кавалијером Томажом Гондомијером. И тако 
остаје његов једини брат Никола с м(н)огом фамилијом сиромашкој у 
великој потреби и тако познавамо да је еред исти Никола и брат једини 
покојнога Шпира И тако проси премертви сиромак да би му 
преузвишени и герљени принцип приказати његову плату сиромашку а 
што буде имати у вријеме ко(је) је служио исти покојни Шпиро толико 
плате колико све његово остало што се буде што се буде наћи потребе и 
вијерно се море дати који чоек али официјал који се буде приказати с 
поку: от шт: канцалерије од Новога. И ову допуштамо на питање више 
реченога Николе да му море служити ђе му буде требовати. И за 
увјереније подпишујемо се и постављамо наш печат братински. 
 
С Топле державе новске на 23 невембра 1793 сербски    
 
Јоко Сабљичић капетан од комунитади 
Аким Рајовић суђа од комунитади 
Саво Павковић суђа од комунитади 
Сима Чуквас суђа од комунитади 
Симо Цицовић суђа од комунитади 
Глиго Петровић канцалијер од комунитади 
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Извод попа Гаврила Мијатовића пароха од Сасовића од 22 новембра 
1793. да је крштен од истога као и да је погинуо у служби принциповој.  
 
33 
 
Сједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле державе 
новске с нашом заклетвом коме се чека како Јевто јест син покојнога 
Николе Видаковића ис Требесина који од ове державе од годишта 37 
како по његовој феди од керштенија  2 фебрара 1756= раста средњега 
алити висока длаке на костањ који има бити капетан на брод тертану 
пулаку именовату Свети Николаје Свети Спиридон во све вријеме 
помотници и јест судит вијерни од преведре репуплике млетачке и јест 
од добра гласа рож(д)ен и који има своје стање на исто мјесто у 
Требесин и ужива привилеђја еженциони и грација и који није никада 
навегао ни служио за капетана од бандијере принципа Ештерије него ли 
навегао и служио у мору за годишта 18 на судите бродове под 
бандијером светога Марка. И ову допу(шта)јемо на питање више 
реченога Јевта Видаковића да му може служити ђе му буде требовати. И 
за увјереније подпишујемо се и постављамо наш печат братински. 
 
С Топле державе новске на 30 ђенара 1793 м в сербски  
 
Јоко Сабљичић капетан од комунитади 
Аким Абрамовић суђа од комунитади 
Саво Павковић суђа од комунитади 
Симо Чуквас суђа од комунитади 
Симо Цицовић суђа од комунитади 
Глиго Петровић канцалијер од комунитади 
 
Извод попа Александра Аврамовића пароха села Требесина да је крштен 
од попа Николе Аврамовића а да је кум био Лука Аврамовић. Жена 
Достина. 
 
34 
 
Чиним вјеру ја ниже подписати парох од светаго Великомученика 
Сергија и Вах села Пода у комунитади новској како јест Коста Владовић 
син покојнога Шћепана Владојевића и његове законите жене Анђе обоик 
греческаго закона јест крештен по обичају свете матере церкве 
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јерусалимске 1746 јулија 28 како се находи у либро од крештења и 
керсти  га Софроније Савинац кум јему бист Јо(в)ан Рајовић И ова му се 
дупуштаје (!) на питање више реченому да се може служити ђе му буде 
требовати И за увјереније подпишујемо се. 
 
Поп Гаврило Михатовић парох од Пода 
 
Брик година 48 
Свети Никола Свети Спиридон 
 
35 
 
У Баошиће на 30 марча посербски 1794 
 
Чиним вјеру ја ниже подписати парох од церкве светаго Покрова 
Пресвете Дјеве Богородице како се роди син Абрама Николе Ђурасовића 
и његове законите жене Јане на 1769 сетембра 9 и керсти га поп Симо 
Ћетковић и бист јему кум конте Антон Бујовић ис Пераста а кума жена 
Николе Ђурасовића на реченоме име Петар и керсти се истога мјесеца. 
 
На 1794 марча 28 сербски на Комбор 
Парок поп Марко Ћетко(вић). 
 
36 
 
Чиним фед  алити вјеру ниже подписати парок од села Јошице кад се 
родио Антон Тома Симова син и његове законите жене Анђе које 
наодим у либро от керштења родио се на 1756 мјесеца 16 и би крештен и 
миропомазан истога мјесеца на 25 у церкву Свету Неђељу у Јошицу од 
господина попа Михаила Матовића и би му воспријемник покојни 
Андрија Бербер из Мориња виспријемница жена Саре покојнога Ника 
Томова Балића Зато му дајем ово  писмо да му може служити ђе му буде 
требати 
 
На 1794 априла перви сербски 
 
37 
 
Сједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле державе 
новске с нашом заклетвом коме се чека како Лесандро син јест Тодора 
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Васиљева Накићеновића од годишта 25 како по његовој феди од 
керштења од года Но 1769 6 фебрара м в што нам принесе парох од 
светога Апостола Андрије и села с Кута који исти јест раста средњега 
длаке на костањ јес се родио у истијем Кутима који исти више речени 
има бити капетан од трабакуле номинате свети Николаје и свети 
Шпиридон и јест судит вијерни од преведре репуплике млетачке  и јест 
од корпа од ове наше комунитади од добра гласа рож(д)ен и који има 
своје стање у ово мјесто на державу новску како више и који никада није 
служио на капетана од бандијере принципа Ештерије него ли навегао и 
служио у мору за годишта 10 цирка на судите бродове под бандијером 
Светога Марка И ову допуштамо на питање више реченога Лесандра да 
се може служити ђе му буде требовати И за увјереније подпишујемо се и 
постављамо наш печат братински. 
 
С Топле державе новске на 22 ђунија 1794 сербски 
 
Саво Лакетић капетан од комунитади 
Лесо Лубардић суђа од комунитади 
Митар Гојковић суђа од комунитади 
Јевто Вучетић суђа од комунитади 
Андро Злоков суђа од комунитади 
Глиго Петровић канцалијер од комунитади 
 
Извод попа Лаза Накићеновића пароха од Кута од 22 ђуна 1794 да је 
крштен од попа Јована Аврамовића а да је  кум био Симо Кочетановић. 
Жена Стане. 
 
38 
 
Сједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле державе 
новске с нашом заклетвом коме се чека како Томо Церногорчевић од 
годишта 29 мјесеца 5 како по његовој феди од керштења од 1769 
отомбра пет што нам принесе парох од Баошића од ове державе који јест 
раста средњега длаке шкуре и јест се родио у истом Баошићу син Остоје 
Ника Церногорчевића који исти више речени има бити капетан од 
трабакуле номинате Госпа од Шкепјела и свети Антон и јест судит 
вијерни од пресвијетле репуплике млетачке и јест од корпа од ове наше 
државе од добра гласа рожден и који ма своје стање у ово мјесто на 
державу новску како више и који није никада служио за капетана од 
принципа Ештерије него ли навегао и служио у мору за годишта цирка 
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12 на судите бродове под бандијером светога Марка. И ову допуштајемо 
на питање више реченога Тома Церногорчевића да се може служити ђе 
му буде требовати. И за увјереније подпишујемо се и постављамо наш 
печат братински. 
 
С Топле державе новске на 5 априла 1794 сербски 
 
Јоко Сабљичић 
 
Извод пароха Марка Ћетковића да је крштен од попа Марка Ћетковића а 
да је кум био Марко Томов Цијетковић. 
 
39 
 
Сједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле державе 
новске с нашом заклетвом коме се чека како господин суђа Остоја Ников 
Церногорчевић јес син законити покојнога Ника Церногорчевића и 
његове законите жене Савке јест од годишта 49 како по феди од 
керштења 1745 мађија 9 што нам принесе парок од Баошића и бист 
крештен од свјаштеника попа Сима Цјетковића будући у оно вријеме 
парох и бист јему кум Никола Цијетовић и керсти га у церкву светога 
Николе у Баошићекоји исти имаде бити више речени перцинегуо од 
трабакуле капетана Тома Церногорчевића син истога суђе Остоје из 
Баошића од ове державе која трабакула номината јест Госпа од 
Шкапјела и Свети Антон и јест од добра гласа рођен исти суђа Остоја и 
јест судит вијерни од репуплике млетачке и јест од корпа од ове наше 
комунитади и терговац у варош илити пјаци од ове державе новске. Исти 
јес од добра гласа рожден и који има своје стање у ово мјесто на державу 
новску и који има да је терговац годишта 20 у овој держави новској. И 
ову допуштајемо на питање више реченога Остоје Церногорчевића из 
Баошића да се може служити ђе би му требовало. Подпишујемо се и 
постављамо наш печат братински. 
 
С Топле державе новске на 5 априла 1794 сербски 
 
Јоко Сабљичић. 
 
Извод пароха Марка Цјетковића да је крштен од попа Сима Цјетковића а 
да је кум Никола Попов Цјетковић. Жена Савка. 
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40 
 
МПСвХ 
 
Сједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле державе 
новске с нашом заклетвом коме се чека како законити син рожден од 
покојнога Митра Кунића из Ратишевине од годишта Но 38 како по 
његовој феди од крештења од года 1756 мађа 10 што нам принесе парох 
од церкве Свете Тројице у Ратишевини који јест раста средњега длаке на 
костањи јест се родио у истој Ратишевини који исти више речени има 
бити капетан од брода трабакуле номинате свети Ижепо и Свети 
(празно) јест судит вијерни од преведре репуплике млетачке јес од корпа 
од ове наше комунитади од добра гласа рожден и који има своје стање у 
ово мјесто на державу новску како више и који није никада служио за 
капетана од бандијере принципа Ештерије него ли навегао и служио у 
мору за годишта цирка Но 15 под бандијером  светога Марка на судите 
бродове И ову допуштајемо на питање више реченога Лазара Кунића да 
му може служити ђе му буде требовати. И за увјереније подпишујемо се 
и постављамо наш печат братински. 
 
С Топле державе новскена 20 априла 1794 сербски 
 
Аћим / Јоко Сабљичић  
 
Извод пароха попа Михаила Сабљичића да је крштен од јеромонаха 
Висариона а да је кум био капетан Вук Вуковој. Жена Кате. 
 
41 
 
Фед извађена из либра од керштенија Чиним фед ја ниже подписати како 
се роди син у Петра Вукова Церногорчевића и његове жене Маре на 
1757 ђенара на 5 и керсти га поп Симо Ћетковић у церкви светога 
Николе у Баошиће и би му кум Остоја Ников Церногорчевић а кума 
жена Николе Церногорчевића и би му наречено име Јован и керсти се 
истога мјесеца на 7: 
 
Парох Марко Ћетковић 
 
42 
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Сједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле державе 
новске с нашом заклетвом кому се чека  ка(ко) Ми (!) Митар законити 
син  јест рожден Сима Сенића с Топле од годишта Но 34 цирка како по 
његовој феди од крештења од 1759 на 10 отомбра што нам принесе 
парох од светога Вознесенија Христова  с Топле који јест раста средњега 
длаке на костањ и јес се родио у истој Топлој који исти  више речени 
има бити капетан од тертане номинате Свети Никола и Свети Шпиридон 
јес судит вијерни од преведре репуплике млетачке и јес од корпа од ове 
наше комунитади од добра гласа рожден и који ма своје стање у ово 
мјесто на державу новску како више и који није никада навегао и служио 
за капетана  под бандијером принципа Ештерије него ли навегао и 
служио у мору за годишта цирка 15 под бандијером светога Марка И ову 
допуштајемо на питање више реченога Митра Сенића да му може 
служити ђе му буде требати. И за увјереније подпишујемо се и 
постављамо наш печат братински. 
 
С Топле державе новске на 8 мађија 1794 сербски. 
 
Аћим/ Јоко Сабљичић. 
 
Извод попа Петра Јовановића да га је крстио поменутога датума а да је 
кум био Никола Јововић 
 
43 
 
МПСвХ 
 
Сједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле державе 
новске с нашом заклетвом коме се чека како Шпиро син јест рожден од 
по(ко)јнога капетана Јова Милашиновића од годишта 28 како по његовој 
феди од керштења  1766 априла перви што нам принесе парох од церкве 
саборне светога вознесенија Христова на Топлу који јест раста висока 
далке на костањ и јест се родио у истој Топлој који исти више речени 
има бити капетан од трабакуле номинате Свети Никола Свети 
Шпиридон и јес судит вијерни од преведре репуплике млетачке и јес од 
корпа од ове наше комунитади од добра гласа рожден и који ма своје 
стање у ово мјесто на державу новску како више и који није никада 
служио за капетана од бандијере принципа Ештерије  него ли навегао у 
мору и служио годишта 12 на судите бродове под бандијером светога 
Марка И ову допуштасмо на питање више реченога Шпира 
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Милашиновића да се може служити ђе му биде требовати. И за 
увјереније подпишујемо се и постављамо наш печат братински. 
 
С Топле державе новске на 8 ђуна 1794 сербски. 
 
Аћим/ Јоко Сабљичић   
Аћим Аврамовић  
Саво Павковић 
Симо Чуквас 
Симо Цицовић 
Глиго Петравић канцалијер од комунитади 
 
Извод попа Петра Јовановића да је крштен од њега, јеромонаха Петра 
Јовановића а да је кум био Саво Бјеладиновић Чаја. Жена Марија. 
 
44 
 
МПСВХ 
 
Сједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле державе 
новске с нашом заклетвом коме се чека како Петар син Цотовића Риста 
законити јест рожден од годишта Но 24 како по његовој феди од 
керштења од 10 ђенара года 1763 што нам принесе парох  од церкве 
саборне светога вознесенија Христова на Топлој који исти јест раста 
висока длаке шкуре јес се родио у истој Топлој који исти више речени 
има бити капетан од по полаке (!) номинате Свети Архандијел Михаил и 
јес судит вијерни од преведре репуплике млетачке и јес од корпа од ове 
наше комунитади од добра гласа рожден и који има своје стање у ово 
мјесто  на державу новску како више и који није никада служио за 
капетана од бандијере принципа Ештерије него ли навегао и служио у 
мору цирка годишта 10 на судите бродове под бандијером светога Марка 
И ову допуштајемо на питање више реченога Петра Цотовића да се може 
служити ђе му буде требовати И за увјереније подпишујемо се и 
постављамо наш печат братински. 
 
С Топле державе новске на 26 мађија 1794 сербски 
 
Аћим/ Јоко Сабљичић капетан од комунитади 
Аћим Рајовић суђа од комунитади 
Симо Цицовић суђа од комунитади 
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Саво Павковић суђа од комунитади 
Симо Чуквас суђа од комунитади 
 
Извод попа Петра Јовановића да га је он крстио а да је кум био Павле 
Петровић. Жена Анђелија.  
 
45 
 
МПСвХ 
 
Сједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле д 
ержаве новске с нашом заклетвом каме се чека како син Марко бист 
рожден од покојнога Мата Савина Рађенковића с Топле и његове 
законите жене Јане од годишта пасаније Но 1762 априла 27 и тако исти 
имаће годишта 32 сирка и бист керштен и миром помазан по закону Грех 
православному од пароха попа Петра Јовановића  у церкву светога 
вазнесенија Христова на Топлој и биес (!) јему кум Шпиро Мирковић 
син покојнога Вука Петрова с Топле како по феди што нам принесе 
парох од Топле и јест исти Марко раста средњега длаке шкуре и јес се 
родио у истој Топлој од державе новске и који исти има бити капетан од 
трабакуле номинате Добро Састаније и тако јест конпренђен у провелеђа 
од еженциони и дација како по декрету од преузвишенога сената 14 
луђија 1718 тако он исти јест од державе од ове наше комунитади и 
ужива привелеђја еженцион и грација како је мисао нашега 
пресвијетлога принципа и да он никада није служио капетана од 
бандијере принципа Ештерије него ли навегао у мору и служио на 
судите бродове годишта 12 под бандијером светога Марка. И ову 
допуштајемо на пиатње више реченога Марка Рађенковића да се може 
служити ђе му буде требовати. И за увјереније подпишујемо се и 
постављамо наш печат братински. 
 
С Топле державе новске на 25 ђунија 1794 сербски 
 
Саво Лакетић капетан од комунитади 
 
Извод попа Петра Јовановића да га је крстио на Топлој а да је кум био 
Шпиро Вука Петрова Мирковића. Жена Јана. 
 
46 
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МПСвХ 
 
Сједочимо ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Топле державе 
новске с нашом заклетвом коме се чека како Симо син јест рожден од 
покојнога Јока Чукваса из Пресјеке и његове законите жене Поле од 
годишта пасаније 1764 фебрара 24 и тако исти имаће годишта Но 30 
мјесеца шес како по његовој феди од керштења што нам принесе парох 
од Кута и бист крештен у церкви светога апостола Андрии од 
свјаштеника попа Ђорђија Чукваса бивши парох у оно вријеме и бист 
јему кум Симо Кочетановић  и  јес раста висока длаке на костањ и који 
има бити капетан на брод титолати Свети Спиридион и Свети Никола 
јест судит вијерни од преведре репуплике млетачке и јест од добра гласа 
рожден и који има своје стање на исто мјесто у Пресјеку на державу 
новску и ужива привилеђја еженциони и грација и који није никада 
навегао ни служио за капетана од бандијере принципа Ештеријенего ли 
навегао и служио у мору за годишта 10на судите бродове под 
бандијером светога Марка И ову допуштајемо на пиатње више реченога 
Сима Чукваса да му може служити ђе му буде требовати И за увјереније 
подпишујемо се и постављамо наш печат братински. 
 
С Топле державе новске на 26 августа 1794 сербски 
 
Саво Лакетић капетан од комунитади 
Лесо Лубардић суђа од комунитади 
Митар Гојковић суђа од комунитади 
Јевто Вучетић суђа од комунитади 
Андро Злоков суђа од комунитади 
Глиго Петровић канцалијер од комунитади 
 
Извод попа Лаза Накићеновића да је крштен од попа Ђорђија Чукваса а 
да је кум био Симо Кочетановић. Мајка Пола. 
 
47 
 
М:П:С:В:Х: Сједочимо ми кап(етан): и суђе од превјерне кому(нитади): 
од Топле державе Новске с нашом заклетвом коме се чека како син Ђуро 
бист рожден од покојнога Илије Панајоти с Топле и од његове законите 
жене Марије од годишта пасаније: 1750= На: 20 ђенара Тако исти имаде 
годишта: 39: мјесеца :5 дана једанаест и бист крештен и миром помазан 
по закону грехоправославному од пароха попа Јова Јовановића у церкви 
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Свјатаго Вознесенија Христова. И бист јему кум кап(етан): Јово Марков 
ис Пераста воспријемница Елена Лазовића жена покојнога Лаза како по 
феди што нам принесе парох од Топле јест исти Ђуро раста висока длаке 
на костањ и је(с) се родио у истој Топлој державе Новске јест 
конпренђен у провелеђима од еженциони о(д) дациа како по декрету од 
преузвишенога Сената =14 лууја: 1718. Тако он исти јест о(д) державе од 
ове наше кому(нитади): и ужива провелеђиа и Еженциона и грациа како 
је мисао нашега преведрога принципа и да он није никада служио од 
бандијере Принципове ни Ештере него навигао под падијером Светога 
Марка. И ову допуштамо на питање више реченога Ђура Илина да се 
море служити. ђи би му кад требовало И за увјереније подпишујемо се и 
постављамо наш печат братински и проча. С Топле державе Новске На: 
3: августа: 1791: Сербски Јован Станишић кап(етан): од кому(нитади); 
Лесо Спадић суђа од кому(нитади); Перо Брајковић суђа од 
кому(нитади); Раде Матков Радовић суђа од кому(нитади); Тодор 
Оздринић суђа од кому(нитади); Глигорије Петровић кан(залијер) от 
кому(нитади) 
 
48 
 

КЊИГА ОД ПАТРУНИЂАТА 1803-1806 
 

Књига је дјелимично сачувана, са великим оштећењем уз доњу маргину, 
гдје је хартија иструлила. Носи штампану нумарацију на сваком другом 
листу, као и печат Топаљске комунитади на сваком другом листу, уз го-
рњу ивицу у средишњој позицији. Штампана нумерација је лијево од пе-
чата. Од листа нумерисаног бројем 12., умјесто печата комунитади, стоји 
отисак млетачког лава жуте боје, каква је боја броја којим су листови па-
гинирани. Од овога уписа и замјене управне гарнитуре, то јест са насту-
пом капетана Јеролима Вучетића и канцелара Ђорђија Поповића, а одла-
ском са дужности капетана Јована Цвијетовића и канцелара Михаила Ра-
довића, у заглављу, код именовања општине по први пут пише: „цесаро-
краљевске“. Књига почиње 5. листом и оригиналном нумером уписа па-
труна бр. 9. Дакле, недостају прва четири листа. Листови су исписани у 
потпуности на свим страницама. Књига има двадесет и девет листова од 
којим последња два нису исписана. 
 
1)  
 ...реније подписујемо се и наш печат постављамо 
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У Нови на 8: априла сербски 1803:- 
Јованн Цвијетовић капетан од комунитади 
Михаило Радовић канцалијер од комунитади 
 
2) Но: 9 
Ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Новога и державе 
Свидјетељствујемо са заклетвом коме се чека како партива из овога 
порта за Тријешће ш његовијем пјелигом празнијем именованијем Свети 
Шпиридон патрун Богдан Цицовић из Јошице од наше комунитади од 
годишта 40: раста орденарија, длаке церне, и ш њим за мернара Јоко 
Радановић из Јошице од годишта 45: раста баша, длаке церне, плате од 
вијађа талијера 8, Ђуро Андрић из Јошице од годишта 32: рас(та) 
орденарија длаке на костањ, плате од вијађа талијера -8., Марко Мандић 
с Крушевица од годишта: 12. раста крешенте, длаке на костањ, плате од 
вијађа талијера -12. пасађијери- Вуко Ђучић с Крушевица од годишта 20. 
раста средњега, длаке на костањ, Петро Ћетковић из Баошића од 
годишта 16: раста крешенте, длаке церне, у све шес, сви од наше 
комунитади. И за увјереније подписујемо се и наш печат постављамо.- 
У Нови на 27: априла сербски 1803. 
М(јесто) :П(ечата) :С(ветога) :В(ознесенија) :Х(ристова): 
Јован Цвијетовић капетан од комунитади 
Михаил Радовић канцалијер од комунитади. 
 
3) Но: 10 
Ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Новога и державе 
Свидјетељствујемо коме се чека како полазе з брацијером патрун 
Стефана Перовића из Ораовца за Тријешће од пасађа капетан Остоја 
Церногорчевић из Баошића од годишта 56: раста средњега, длаке сиједе, 
Илија Лазаревић из Баошића од годишта 35 раста средњега, длаке на 
костањ, Јово Стојановић из Баошића од годишта 37:, раста средњега, 
длаке на костањ и Филип Ђерманчић из Кута од годишта 32: раста 
средњега, длаке на костањ, у све четири Но 4:, сви од наше комунитади 
И за увјереније подписујемо се и наш печат постављамо. 
У Нови на 2: ђуна сербски 1803: 
М:П:С:В:Х 
Јованн Цвијетовић капетан од комунитади 
Михаил Радовић канцалијер од комунитади. 
 
4) Но: 11 
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Ми капетан и суђе превјерне комунитади од Новога и державе 
изашавши, не будући постављена нова банка(да) 
Свидјетељствујемо коме се чека како партива из овога порта за 
Далмацију з барком од весала празном патрун Тодор Вуичић из Баошића 
од наше комунитади од годишта 40: раста средњега, длаке сиједе, и ш 
њим за мернара Никола Ћетковић из Баошића од годишта 30: раста 
баша, длаке на костањ, Мато Лучин с Топле од годишта 40: раста 
средњега, длаке церне и сиједе, Митар Ћетковић из Баошића од годишта 
23: (рас)та средњега, длаке на костањ, у све четири Но 4:, сви из наше 
комунитади. И за увјереније подписујемо се и наш печат постављамо. 
У Нови на 3: ђуна сербски 1803- 
М:П:С:В:Х: 
Јованн Цвијетовић капетан од комунитади 
Михаил Радовић канцалијер од комунитади. 
 
5) Но: 12 
Ми капетан и суђе превјерне комунитади од Новога и державе 
изашавши, не будући постављена нова банка(да) 
Свидјетељствујемо коме се чека како полази с пјелигом именоватијем 
Мадона де Розарио патрун Зована Липовац с Перчања за Млетке, од 
пасађа, Лука Цицовић из Јошице од годишта 25: раста средњега, длаке 
на костањ, у све један Но.1:, који јест од наше комунитади. И за 
увјереније подписујемо се и наш печат постављамо. 
У Нови на 3: ђуна сербски 1803:- 
М:П:С:В:Х: 
Јованн Цвијетовић капетан од комунитади 
Михаил Радовић канцалијер од комунитади. 
 
6) Но: 13 
Ми капетан и суђе превјерне комунитади од Новога и державе 
изашавши, не будући постављена нова банка(да) 
Свидјетељствујемо коме се чека како се овдје искерцава с трабакуле 
именовате Ли Ноценте капетан Гаврила Сенића од наше комунитади 
један мернар имуцо то јест Ђовани Деферовић из Луштице од годишта 
38: статуре орденарије, длаке церне, имуцо (М)арко Радовић из Новога 
од статуре орденарије, длаке на костањ. На њихово мјесто укерцава 
овдје за мернара Николу Раповца из Умца од годишта 24:, раста баша, 
длаке церне, плате на мјесец дуката 13: имуцо Лазар Косића с Топле од 
годишта 16: раста напредна, длаке риђе, плате на мјесец дуката -4:, 
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ободва из наше комунитади. И за увјереније подписујемо се и наш печат 
постављамо.- 
У Нови на 5: ђуна сербски 1803- 
М:П:С:В:Х: 
Јованн Цвијетовић капетан од комунитади 
Михаил Радовић канцалијер од комунитади. 
 
7) Но: 14  
Ми капетан и суђе превјерне комунитади од Новога и державе 
Свидјетељствујемо коме се чека како се искерцава з голете именовате Ла 
Фураја капетан Ђеорђија Марића од наше комунитади три мернара, то 
јест, Антонио Зенкие из Тријешћа од годишта 15:, раста крешенте, длаке 
на костањ, Матио Сладић из Шибеника од годишта 12: длаке на костањ 
и Никола Будикаљарић из Карлобага од годишта 18: раста орденариа, 
длаке на костањ, а овдје укерцава Јакова Дабовића из Баошића од 
годишта 25:, раста средњега, длаке на костањ, погођен на мјесец дуката 
12:, Јоко Дабовић из Баошића од годишта 20:, раста мезана, длаке на 
костањ, погођен на мјесец дуката 12:, обадва од наше комунитади. И за 
увјереније подписујемо се и наш печат постављамо.- 
У Нови на 21: ђуна сербски 1803- 
М:П:С:В:Х: 
Јованн Цвијетовић капетан од комунитади 
Михаил Радовић канцалијер од комунитади. 
 
8) Но: 15 
Ми капетан и суђе од превјерне комунитади од Новога и державе 
Свидјетељствујемо коме се чека како полази з барком од вен(..)ре за 
Тријешће, од пасађа Петар Јовановић с Топле ове комунитади од 
годишта 30: раста низка, длаке (на) костањ. И за увјереније подписујемо 
се и наш пе(ча)т постављамо. – 
У Нови на 30: јунија 1803 сербски- 
М:П:С:В:Х: 
Јованн Цвијетовић капетан од комунитади 
Михаил Радовић канцалијер од комунитади. 
 
9) Но: 16 
Mи капетан и суђе превјерне комунитади од Новога и державе  
Свидјетељствујемо коме се чека како полази за Тријешће с његовијем 
пјелигом именованијем Свети Спиридон празан патрун Диодато 
Цицовић од годишта 41: стаса висока, длаке церне- и ш њим за мернаре 
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Ђуро Поповић од годишта 50: стаса висока, длаке церно просједе, Мато 
Цицовић од годишта 25; стаса средњега, длаке церне- Марко Мишић од 
годишта 12: стаса напредна, длаке субјеле, у све четверица, сву од ове 
комунитади; који јесу људи подпуно вијерни и прочаја. И за увјереније 
подписујемо се и наш печат постављамо. 
У Нови 10: луђа сербски 1803:- 
М:П:С:В:Х: 
Јованн Цвијетовић капетан од комунитади 
Михаил Радовић канцалијер од комунитади. 
 
10) Но: 17 
Mи капетан и суђе превјерне комунитади од Новога и державе  
Свидјетељствујемо коме се чека како полази за Далмацију с његовијем 
пјелигом именоватијем Фортунато празан патрун Лука Кателан с Топле 
од наше комунитади од годишта 21: цирка, раста орденарија, длаке 
церне и ш њим за мернаре оно који су у ролу истог више реченог 
патруна, како по његовој ријечи што нам приказа. И за увјереније 
подписујемо се и наш печат постављамо. 
У Нови на 31: аугуста сербски 1803:- 
М:П:С:В:Х: 
Јованн Цвијетковић капетан од комунитади 
Михаил Радовић канцалијер од комунитади. 
 
11) Но: 18 
  
Mи капетан и суђе превјерне комунитади од Новога и державе  
Свидјетељствујемо коме се чека како се искерцава з брегантина 
именовата Пленилунио капетана Митра Квекића од наше комунитади 
четири мернара, то јест, Керсто Ценовић из Паштровића, од годишта 30, 
статуре среденарије, длаке церне, Шпиро Дабовић из Новога од годишта 
30. раста средњега, длаке церне, Шпиридон Церногорчевић из Новога од 
годишта 35. раста баша, длаке церне, Гаврило Вуичић из Новога од 
годишта 34, раста средњега, длаке на костањ, а овдје укерцава за 
мернаре Филипа Желалића из Новога од годишта 30 раста баша, длаке 
церне, плате на мјесец дуката 14, Мато Фержела из Новога од годишта 
44, раста средњега, длаке сиједе, плате на мјесец дуката 15:, Јевто 
Матковић из Новога од годишта 30 раста висока, длаке на костањ, плате 
дуката -14, ... Квекић из Новога ... (ра)ста средњега, длаке на костањ, 
плате на мјесец дуката 12 За малога Митар Квекић из Новога од годишта 
10, раста напредна, длаке риђе – Од пасађа Лазар Стојковић из Новога од 
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годишта 12, раста напредна, длаке на костањ, сви шес од наше 
комунитади. И за увјереније подписујемо се и на печат постављамо. 
У Нови на 2: октобра сербски 1803- 
М:П:С:В:Х: 
Јованн Цвијетовић капетан од комунитади 
Михаил Радовић канцалијер од комунитади. 
 
12) Но: 19 
Mи капетан и суђе превјерне комунитади од Новога и державе 
Свидјетељствујемо коме се чека како полази за Тријешће с његовијем 
пјелигом именоватијем Свети Спиридон с порциони карга смокава и 
прочаја патрун Богдан Цицовић од годишта 41: стаса висока, длаке 
церне и ш њим за мернаре Ђуро Поповић из Јошице од годишта 50: 
стаса висока, длаке церне, просједе; Лука Балић из Јошице од годишта 
35: раста висока, длаке на костањ; Јово Ерцеговић из Јошице од годишта 
12:, раста напредна, длаке церне; од пасађа капетан Нико Ђучић од 
годишта 35: раста висока, длаке на костањ, Нико Ђучић од годишта 25, 
раста средњега, длаке церне, Керсто Шеровић ... раста раста (!) 
напредна, длаке церне; Перо Злоковић од годишта 25: раста орденарија, 
длаке церне, у све девет Но 9. Сви од наше комунитади. И за увјереније 
подписујемо се и наш печат стављамо. 
У Нови на 4: октомбра сербски 1803 
М:П:С:В:Х: 
Јован Цвијетовић капетан од комунитади 
Михаил Радовић канцалијер од комунитади. 
 
13) Но: 20 
Mи капетан и суђе превјерне комунитади од Новога и державе 
Свидјетељствујемо коме се чека како полази за Будву с његовијем 
пјелигом именовати Свети Никола празан, патрун Вуко Злоковић из 
наше комунитади од годишта 36: стаса висока, длаке на костањ просједе, 
и ш њим за мернаре Васо Балабушић из Бијеле од годишта 30, раста 
орденарија, длаке на костањ, Нико Балабушић из Бијеле од годишта 25, 
раста орденарија, длаке церне, Антон Марица из Столива од годишта 55: 
раста баша, длаке сиједе и Стефан Поповић из Рисна од годишта 20. 
раста напредна, длаке на костањ, у све пет, Но 5. И за увјереније 
подписујемо се и наш печат постављамо. 
У Нови на 13. октомбра сербски 1803- 
М:П:С:В:Х: 
Јован Цвијетовић капетан од комунитади 
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Михаил Радовић канцалијер од комунитади. 
 
14) Но: 21 
 
Mи капетан и суђе превјерне комунитади од Новога и державе 
Свидјетељствујемо коме се чека како се искерца с пулаке именовата Ла 
Вићиланца капетан Тома Глоговца од наше комунитади пет мернара, то 
јест, ностромо Пијетро Глоговац из Новога од годишта 25: статуре баше, 
длаке на костањ, гвардијан Алесандро Марић из Новога од годишта 30. 
раста висока, длаке на костањ, Никола Ерцеговац из Новога од годишта 
20 статуре баше, длаке церне, Спиридон Сабљица из Новога од годишта 
28, статуре баше, длаке на костањ и Александро Гудељевић из Новога од 
годишта 30, статуре баше, длаке на костањ. 
А овђе укерцава на њихово мјесто друге пет мернара, то јест, Петра 
Шиљеговића из Новога од годишта 35, раста висока, длаке на костањ, 
плате на мјесецу дуката 12:, Сава Шумар из Новога од годишта 28. раста 
орденарија, длаке на костањ, плате намјесец дуката 12:, Јевто Кајтазовић 
из Рисна од годишта 26. раста средњега, длаке церне, плате на мјесец 
дуката 14:, Стијепо Кајтазовић из Рисна, раста висока, длаке церне, 
плате намјесец дуката 12, Петар Вукосављевић из Ораовца од годишта 
50:, длаке сиједе, плате намјесец дуката Но. 15: И за увјереније 
подписујемо се и наш печат постављамо- 
У Нови на 13. октомбра сербски 1803:-  
М:П:С:В:Х: 
Јован Цвијетовић капетан од комунитади 
Михаил Радовић канцалијер од комунитади. 
 
15) Но: 22 
Mи капетан и суђе превјерне комунитади од Новога и державе 
Свидјетељствујемо коме се чека како се искерцава з бригантина 
именовата Илципрешо капетана Петра ко(нте) Комленовића од наше 
комунитади три мернара, то јест, тимунијер Петар Вуичић из Новога од 
годишта 45: раста орденарија, длаке церне; тимунијер Марко Пјешивац 
из Новога од годишта 23: раста орденарија, длаке бјондо и мернар 
Шпиро Лучић из Новога од годишта 23. раста орденарија, длаке на 
костањ. 
Овдје укерцава на њихово мјесто друга три мернара, то јест, тимунијер 
Керсто Андровић из Новога од годишта 25. раста орденарија, длаке на 
костањ, погођен дуката -14, тимунијер Филип Бранквић из Далмације од 
годишта 28: раста орденарија, длаке бјондо, погођен дуката 14:, који је 
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дошао овдје с капетаном Николом Јакшићем и с његова се брода 
искерцао и младић Лесо Укропина из Новога од годишта 15: раста 
крешенте, длаке на костањ, погођен дуката 7: И за увјереније 
подписујемо се и наш печат постављамо.  
У Нови 30: новембра сербски 1803 
М:П:С:В:Х: 
Јован Цвијетовић капетан од комунитади 
Михаил Радовић канцалијер од комунитади. 
 
16) Но: 25 
Mи капетан и суђе превјерне комунитади од Новога и державе 
Свидјетељствујемо коме се чека како партива из овога порта за Тријешће 
с његовијем пјелигом именоватијем Свети Спиридон патрун Богдан 
Цицовић из Јошице од наше комунитади од годишта 40: раста 
орденарија, длаке церне и ш њим за мернаре ниже именовати, то јест - - -  
Лазар Радановић из Јошице од годишта 22: раста баша, длаке церне, 
Антон Андрић из Ђурића од годишта 28 раста средњега, длаке церне, 
Јово Ерцеговац из Јошице од годишта 12: раста крешенте, длаке церне. 
И за увјереније подписујемо се и наш печат постављамо. 
У Нови 26: ђенара сербски 1804- 
М:П:С:В:Х: 
Јован Цвијетовић капетан од комунитади 
Михаил Радовић канцалијер од комунитади. 
 
17) 
Ми капетан и суђе од превјерне цесаро.краљевске комунитади од Новога 
и державе 
Свидјетељствујемо коме се чека како се искерцава с полаке именовате 
Еуридисе с капетана Марка Гојковића од наше комунитади мернара два, 
то јест, Пијеро Гошина који је умро овдје и Францеско Гасталди, а овдје 
укерцава на њихово мјесто Лазара Перишића с Новога и Шпира 
Ђурашевића с Новога, а од риндорзо Пијетро Антонио Братић з 
Дубровника, Пијетро Јанковић з Луштице и Томазо Војновић с Новога. 
И за увјереније подписујемо се и наш печат постављамо. 
У Нови        славо 1804= 
М:П:С:В:Х: 
Јеролимо Вучетић капетан од комунитади 
Ђиорђије Поповић канцалијер од комунитади. 
 
18) 



 215 

Ми капетан и суђе и проча 
Свидјетељствујемо коме се чека како птарун Богдан Цицовић из Јошице 
од наше комунитади има полућење за купити у Тријеште, али у које му 
драго мјесто аустриаско за своје новце шенице колико може укерцати у 
његов пјелиго номинати Свети Спиридон и ова му се допуштаје на 
питање реченога Цицовића да море служити ђе му буде требовати оји се 
облегава донијети за потребу державе наше. И за увјереније подписујемо 
се и наш печат постављамо. 
У Нови 1= отомбра 1804: 
М:П:С:В:Х: 
Јеролимо Вучетић капетан од комунитади 
Ђиорђије Поповић канцалијер од комунитади. 
 
19) 
Свидјетељствујемо каме се чека како партива из овога порта за Тријеште 
с његовом пјелегом именовати Свети Шпиридон патрун Богдан Цицовић 
из Јошице од наше комунитади од годишта: 40:а: длаке церне, раста 
средњега и ш њим за мернаре који ниже слиједе. Францеско Белуци с 
Венеције, Лука Цицовић од годишта: 27: длаке на костањ, раста средња, 
Марко Ерцеговић од годишта: 20: длаке церне, раста средња, Зоване 
Ерцеговић од годишта: 13: длаке на костањ, раста средња, у све четири, а 
три од наше комунитади. И за увјереније подписујемо се и наш печат 
постављамо. 
У Нови 30= отомбра славено: 1804= 
М:П:С:В:Х: 
Јеролимо Вучетић капетан од комунитади 
Ђиорђије Поповић канцалијер од комунитади. 
 
20) 
Ми капетан и суђе и проча 
Свидјетељствујемо каме се чека како партива из овога порта за 
Далмацију за Задру с његовом брацером именовата ла Мадона деле 
Грације патрун Андрија Мариновић од наше комунитади од годишта 35: 
длаке церне, раста баша и ш њим за мернаре Габрило Балтић од 
годишта: 65: длаке сиједе, раста орденарија, Иван Пјерегић с Корчуле од 
годишта: 18: длаке на костањ, раста средња, Симо Обилић с Новога од 
годишта: 55= длаке на костањ, раста орденарија, у сви (!) три. И за 
увјереније подписујемо се и наш печат постављамо. 
У Нови 17= ђенара словино 1805= 
М:П:С:В:Х: 
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Јеролимо Вучетић капетан од комунитади 
Ђиорђије Поповић канцалијер од комунитади. 
 
21) 
Ми капетан и суђе и проча 
Свидјетељствујемо коме се чека како Керсто Јоков Вујачић из Мојдежа 
од наше комунитади од годишта: 33= цирка, раста средњега, длаке церне 
и сиједе, за које имаде помисао парти(ва)ти за Тријеште поради његовије 
посала синконтром који би му капитала перва од његова комода из ове 
провинције. И за увјереније подписујемо се и наш печат постављамо. 
У Нови 1= фебрара 1805= словено 
М:П:С:В:Х: 
Јеролимо Вучетић капетан од комунитади 
Ђиорђије Поповић канцалијер од комунитади. 
 
22) 
Ми капетан и суђе и проча 
Свидјетељствујемо коме се чека како изкерцају се с трабакуле именовате 
Ел Каприцио капетан Лесо Злоковић од наше комунитади, шкриван и 
пет марнара, то јест, ниже именовати- шкриван Михел Радимири из 
Доброте и мернари Нико Мијаиловић с Топле, Алесандро Кајтазовић из 
Рисна, Грегорио Боровић с Букари остао болестан, Томажо Догоровић и 
Спиридон Тагановић,а овдје укерцана на њихово мјесто друђи (!) шест, 
то јест, за шкривана  Пијетро Антонио Беговић из Перацта од годишта: 
26= раста средња, длаке на костањ,  по дуката20= на мјесец; тимунијер 
Никола Абрамовић из Трогира од годишта: 22: раста средња, длаке на 
костањ, по дуката 15., тимунијер Димитри Вуковић из Бијеле од 
годишта: 40: раста вишока, длаке на костањ по дуката 16., Ђуро 
Матковић с Пода од годишта: 35= длаке на костањ, раста средња, дуката 
16=, Лука Магић из Гербља од годишта: 30: раста средња, длаке на 
костањ по дуката 10: и Јово Вуковић од годишта: 20: раста крешенте, 
длаке на костањ по дуката 8: И за увјереније подписујемо се и наш печат 
постављамо. 
У Нови 2= фебрара 1805= словено 
М:П:С:В:Х: 
Јеролимо Вучетић капетан од комунитади 
Ђиорђије Поповић канцалијер од комунитади. 
 
23) 
Ми капетан и суђе и проча 
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Свидјетељствујемо коме се чека како Димитри Станић с Топле од наше 
комунитади од годишта: = раста средњега, длаке рише, за које имаде 
пожуденије парти(ва)ти за Леванат поради његовије посала синконтром 
која му перва капита од његова комода из ове провинције. И за 
увјереније подписујемо се и наш печат постављамо. 
У Нови на 4= фебрара 1805= словено 
М:П:С:В:Х: 
Јеролимо Вучетић капетан од комунитади 
Ђиорђије Поповић канцалијер од комунитади. 
 
24) 
Ми капетан и суђе и проча 
Свидјетељствујемо коме се чека како капетан Андрија Јанковић с Топле 
од наше комунитади од годишта: 49: цирка, раста средњега, длаке на 
церне, за које имаде пожуђеније парти(ва)ти за Тријесте поради његовије 
послова синконтром која му перва капита од његова комода из ове 
провинције. И за увјереније подписујемо се и наш печат постављамо. 
У Нови 22= фебрара 1805: славено 
М:П:С:В:Х: 
Јеролимо Вучетић капетан од комунитади 
Ђиорђије Поповић канцалијер од комунитади. 
 
25) 
Ми капетан и суђе и проча 
Свидјетељствујемо коме се чека како Ђуро Митров Лумбардић с Топле 
од наше комунитади од годишта: 16: цирка, длаке на костањ, раста 
напреднога, имаде пожуђење поћи за Тријеште укерцати се за мернара 
синконтром који му капита од његова комода из ове провинције. И за 
увјереније подписујемо се и наш печат постављамо. 
У Нови 24= фебрара 1806: славено 
М:П:С:В:Х: 
Јеролимо Вучетић капетан од комунитади 
Ђиорђије Поповић канцалијер од комунитади. 
 
26) 
Ми капетан и суђе и проча 
Свидјетељствујемо коме се чека како партива за Тријеште ш његовијем 
пјелигом  именовати Света Фемија с порци(ј)ом од карига, лоја и проча 
патрун Ђеорђије Сенић од година: 35= цирка, раста баша, длаке на 
костањ, који јест од наше комунитади, и ш њим за мернаре Јоко Лесов 
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Лубардић од годишта: 22: раста повисоке, длаке церне, Томо Глоговац 
од годишта 35. цирка, раста баша, длаке на костањ, Лука Грушић од 
годишта: 55= ц(ирка): раста средњега, длаке сиједе, Никола Штанић од 
годишта: 15: раста крешента, длаке на костањ, Саво Деретић од годишта: 
20: раста крешента, длаке на костањ, Шпиро Сенић од годишта: 13: 
раста крешента, длаке церне, сви ови више речени јесу од наше 
комунитади. Перо Митровић из Луштице од годишта: 42. раста баша, 
длаке церне и сиједе, Трипо Кашић из Луштице од годишта: 20: ц(ирка). 
Раста крешента, длаке на костањ, у све девет. И за увјереније 
подписујемо се и наш печат постављамо.  
У Нови 24= фебрара 1805 словено 
М:П:С:В:Х: 
Јеролимо Вучетић капетан од комунитади 
Ђиорђије Поповић канцалијер од комунитади. 
 
27) 
Ми капетан и суђе и проча 
Свидјетељствујемо коме се чека како Перо Николин Ростовић из 
Њивица из стата Турскога овђен на конфин од годишта: 17: ц(ирка): 
раста крешента, длаке на костањ, који има годишта 5:, да је ођен у нашу 
пјацу на бутигу, који имаде занат от папесаје, а данаске имаде пожеђен 
поћи за Тријеште с патрун Ђиорђем Сенић од пасађа за укерцати се за 
мернара на бродове терговачке. И за увјереније подписујемо се и наш 
печат постављамо. 
У Нови 27= фебрара 1805= славено 
М:П:С:В:Х: 
Јеролимо Вучетић капетан од комунитади 
Ђиорђије Поповић канцалијер од комунитади. 
 
28) 
Ми капетан и суђе и проча 
Свидјетељствујемо коме се чека како Петар син Филипа Ћетковића от 
наше комунитади от годишта: 15= длаке на костањ, раста напредна, 
имаде пожуђење поћи за Жмирне синконтром која му перва капита от 
његова комода за које иде речени Петар за останути на суву с његовијем 
братом који се тамо находи. И за увјереније подписујемо се и наш печат 
постављамо. 
У Нови 1: марча 1805: славено 
М:П:С:В:Х: 
Јеролимо Вучетић капетан од комунитади 
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Ђиорђије Поповић канцалијер од комунитади. 
 
29) 
Свидјетељствујемо коме се чека како Керсто Павковић од наше 
комунитади от годишта: 16: раста напредна, длаке на костањ, имаде 
пожуђеније поћи за Тријеште од пасађа синконтром која му перва капита 
от његова комода из ове провинције, који иде за укерцати се за мернара 
на бродове терговачке. И за увјереније подписујемо се и наш печат 
постављамо. 
У Нови 1= марча 1805= славено 
 М:П:С:В:Х: 
Јеролимо Вучетић капетан од комунитади 
Ђиорђије Поповић канцалијер од комунитади. 
 
30) 
Ми капетан и суђе и проча 
Свидјетељствујемо коме се чека како патрун Митар Милишић од наше 
комунитади од годишта. 20:, раста напредна, длаке на костањ, полази за 
Далмацију с његовом барком од весла с проциони (!) от карга скоранаца 
и ш њиме за мернаре Јоко Радуловић од наше комунитади от годишта: 
45:, раста средњега, длаке на костањ, у све двојица. И за увјереније 
подписујемо се и наш печат постављамо. 
У Нови 4= марча 1805= славено  
М:П:С:В:Х: 
Јеролимо Вучетић капетан од комунитади 
Ђиорђије Поповић канцалијер од комунитади. 
 
31) 
Ми капетан и суђе и проча 
Свидјетељствујемо коме се чека како Филип Марков Илић из наше 
комунитади от годишта: 52: раста средњега, длаке сиједе и његов син 
Драго от годишта: 13: длаке на костањ, раста крешенте, имају пожуђење 
парти(ва)ти за Тријеште за њихове послове синконтром која би капитала 
от њигова (!) комода из ове провинције. И за увјереније подписујемо се и 
наш печат постављамо. 
У Нови 21= марча 1805= словено 
М:П:С:В:Х: 
Јеролимо Вучетић капетан од комунитади 
Ђиорђије Поповић канцалијер од комунитади. 
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32) 
Ми капетан и суђе и проча 
Свидјетељствујемо коме се чека како капитаница Стане жена капетан 
Керста Поповића из Јошице от наше комунитади имаде пожуђеније поћи 
за Тријеште к своме мужу који се накоди (!) у Тријеште на фабрику от 
брода. Тако исто имају поћи ш њом њезина ђеца која слиједу, Николаје 
от годишта: 11:, Марко од годишта. 7:, Драго от мјесеца 10. и ш њима за 
слуге Јоко Богданов Поповић от годишта: 16: длаке на костањ. А више 
речена Стане жена Керстова ва (!) има годишта 35=, длаке на костањ, 
раста висока, госпођа више речена која има парти(ва)ти са свијем који 
слиједу како више синконтром који би капитао од њихова комода. И за 
увјереније подписујемо се и наш печат постављамо. 
У Нови 21= марча 1805= славено 
М:П:С:В:Х: 
Јеролимо Вучетић капетан од комунитади 
Ђиорђије Поповић канцалијер од комунитади. 
 
33) 
Ми капетан и суђе и проча 
Свидјетељствујемо коме се чека како се искерцава с пулаке именовате 
Силистрија капетан Мићела Цицовића от наше комунитади два мернара 
како слиједи Иван Шакија от наше комунитади, Керсто Греговић из 
Паштровића, а укерцају се друга тројица како слиједи Лука Цицовић от 
годишта: 27:, длаке на костањ, раста средњега, Митар Балић от година: 
30: раста баша, длаке на костањ, Иван Балић от годишта: 12= длаке на 
костањ, раста напредна, сва три от наше комунитади. И за увјереније 
подписујемо се наш печат постављамо. 
У Нови 28= марча 1805= славено 
М:П:С:В:Х: 
Јеролимо Вучетић капетан од комунитади 
Ђиорђије Поповић канцалијер од комунитади. 
 
34) 
Ми капетан и суђе и проча 
Свидјетељствујемо коме се чека како Катарина жена капетана Илије 
Матовића покојнога Костантина с Крушевице от наше комунитади која 
речена имаде годишта 25= раста средњега, длаке на костањ, имаде 
пожуђеније поћи за Тријеште с више реченијем своијем мужем капетан 
Илијом. И за увјереније подписујемо се и наш печат постављамо. 
У Нови 28= марча 1805: славено. 
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М:П:С:В:Х: 
Јеролимо Вучетић капетан од комунитади 
Ђиорђије Поповић канцалијер од комунитади. 
 
35) 
Ми капетан и суђе и проча 
Свидјетељствујемо коме се чека како Шпиро Јаков Балабушић из Бијеле 
од наше комунитади од годишта: 24= ц(ирка): раста баша, длаке церне, 
тако исто Јоко син више реченога Јакова а брат Шпиров који јест од 
годишта. 16: раста крешента, длаке на костањ, за које обадва брата 
имађу пожуђење поћи за Леванат синконтром која би капитала прва од 
њихова комода, који исти иду за наћи капетан Шпира Миаловића да се ш 
њиме укерцају за мернаре. И за увјереније подписујемо се и наш печат 
постављамо. 
У Нови 6= априла 1805= славено 
М:П:С:В:Х: 
Јеролимо Вучетић капетан од комунитади 
Ђиорђије Поповић канцалијер од комунитади. 
 
36) 
Ми капетан и суђе и проча 
Свидјетељствујемо коме се чека како имаду пожуђење поћи за Тријеште 
од пасађа синконтром који би први капитао од њихова комода, то јест, 
како слиједи Мато Цицовић од годишта: 24: длаке церне, раста баша, 
Јоко Цицовић од годишта: 28: длаке на костањ, раста средњега и Јоко 
Матовић од годишта: 34: длаке церне, раста баша, Јевто Матовић од 
годишта: 18: длаке церне, раста средњега, у све 6= и сви од наше 
комунитади и сви иду да се укерцају за мернаре з бродовима 
терговачкијем. И за увјереније подписујемо се и наш печат постављамо. 
У Нови 23= априла 1805= славено 
М:П:С:В:Х: 
Јеролимо Вучетић капетан од комунитади 
Ђиорђије Поповић канцалијер од комунитади. 
 
37) 
Ми капетан и суђе и проча 
Свидјетељствујемо коме се чека како партива за Задар ш његовијем 
барком од весла патрун Андрија Мариновић од годишта: 35= раста баша, 
длаке церне, који јест од наше комунитади и ш њиме за мернаре Јоко 
Радуловић од годишта: 45: длаке полусиједе, раста средњега, Симо 
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Миројевић од годишта. 55= раста баша, длаке сиједе, сви јесу од наше 
комунитади. И за увјереније подписујемо се и наш печат постављамо. 
У Нови 25= априла 1805 славено 
М:П:С:В:Х: 
Јеролимо Вучетић капетан од комунитади 
Ђиорђије Поповић канцалијер од комунитади. 
 
38) 
Ми капетан и суђе и проча 
Свидјетељствујемо коме се чека како партива за Истрију и Венецију с 
његовијем пјелигом именоватијем Свети Антон патрун Крсто Цјетковић 
од годишта: 30: раста средњега, длаке на костањ, с п(о)рциони карга 
плоча и уља и ш њим за мернаре како слиједи Јозепо Петровић од 
годишта: 35= раста средњега, длаке на костањ, од наше комунитади, 
Никола Петровић од годишта: 16: длаке церне, раста крешенте, из Церне 
Горе, Агустин Стојковић от годишта: 21. длаке на костањ, раста 
средњега, Ричанин, Бошко Квекић от годишта: 50: раста висока, длаке 
сиједе, от наше комунитади, Шпиро Квекић од годишта: 12: длаке на 
костањ, раста напреднога, Ђорђије Мисинез от годишта: 18: длаке на 
костањ, раста напреднога, Францешко Драшковић от годишта: 18: длаке 
на костањ, раста крешенте Корчуланин, у све осам. И за увјереније 
подписујемо се и наш печат постављамо. 
У Нови 26= мађа 1805= славено  
М:П:С:В:Х: 
Јеролимо Вучетић капетан од комунитади 
Ђиорђије Поповић канцалијер од комунитади. 
 
39) 
Ми капетан и суђе и проча 
Свидјетељствујемо коме се чека како партива за Млетке Анто Лакетић 
од годишта: 60, длаке сиједе, раста средњега, Јоко Бјеладиновић од 
годишта: 40: длаке церне, раста средњега, Мићо Бјеладиновић од 
годишта 12=, длаке на костањ, раста напреднога, Илија Цвијетовић од 
годишта: 60, длаке сиједе, раста баша, Марко Миајловић од годишта: 45: 
длаке полусиједе, раста средњега, Саво Павковић од годишта: 40: длаке 
на костањ, раста повисока, Јоко Павковић од годишта: 18: раста 
средњега, длаке церне, Симо Лубардић од годишта: 30: длаке на костањ, 
раста средњега, сви од наше комунитади и сви оду синконтром која му 
перва капита из ове провинције. И за увјереније подписујемо се и наш 
печат постављамо. 
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У Нови 3= ђулиа 1805= славено 
М:П:С:В:Х: 
Јеролимо Вучетић капетан од комунитади 
Ђиорђије Поповић канцалијер од комунитади. 
 
40) 
Ми капетан и суђе и проча 
Свидјетељствујемо коме се чека како партива из овога порта с његовијем 
пјелигом именовати Свети Шпиридон за Тријеште патрун Богдан 
Цицовић од годишта: 40: длаке на костањ, раста средњега, Томажо 
Цицовић од годишта: 31: длаке на костањ, раста средњега, Нико Ђучић 
од годишта: 35= длаке на костањ, раста вишока, Јово Цицовић од 
годишта: 19: длаке церне, раста вишока, сви више речени од наше 
комунитади и Рафаел Вукашовић од годишта: 60: длаке церне, раста 
средњега, у сви (!) пет. И за увјереније подписујемо се и наш печат 
постављамо. 
У Нови 6= ђуниа 1805: славено 
М:П:С:В:Х: 
Јеролимо Вучетић капетан од комунитади 
Ђиорђије Поповић канцалијер од комунитади. 
 
41) 
Ми капетан и суђе и проча 
Свидјетељствујемо коме се чека како капетан Томажо Церногорчевић од 
годишта. 35: длаке церне, раста вишока, Никола Церногорчевић од 
годишта: 16 длаке церне, раста средњега и Нико Вујачић од годишта: 
15= длаке церне, раста напреднога, сви тројица од наше комунитади, 
имађу пожуђење партивати за Тријеште синконтром која му перва 
капита од њихова комода из ове провинције. И за увјереније 
подписујемо се и наш печат постављамо. 
У Нови на 5= ђуниа 1805= славено 
У Нови 6= ђуниа 1805: славено 
М:П:С:В:Х: 
Јеролимо Вучетић капетан од комунитади 
Ђиорђије Поповић канцалијер од комунитади. 
 
42) 
Ми капетан и суђе и проча 
Свидјетељствујемо коме се чека како партива из овога порта за 
Дубровнић (!) с његовијем мартиганом именовати Мадона дел Кармине 
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патрун Зоване Церногорчевић од наше комунитади од годишта: 50. раста 
средњега, длаке полусиједе, а ш њиме за мернаре Стефано 
Церногорчевић од годишта: 14: длаке церне, раста напреднога, Керсто 
Петковић од годишта: 19: длаке церне, раста вишока, и Томо Ћуковић од 
годишта: 50:, длаке полусиједе, раста средњега. И за увјереније 
подписујемо се и наш печат постављамо. 
У Нови на 5= ђуна 1805= славено 
М:П:С:В:Х: 
Јеролимо Вучетић капетан од комунитади 
Ђиорђије Поповић канцалијер од комунитади. 
 
43) 
Ми капетан и суђе и проча 
Свидјетељствујемо коме се чека како Шпиро Стојановић од наше 
комунитади од годишта: 16: длаке на костањ, раста напреднога, имаде 
пожуђеније поћи за Тријеште синконтра која му перва капита из ове 
провинције и од његова комода, који иде за укерцати се за мернара на 
бродовима терговачкијем. И за увјереније подписујемо се и наш печат 
постављамо. 
У Нови 8= ђуниа 1805= славено 
М:П:С:В:Х: 
Јеролимо Вучетић капетан од комунитади 
Ђиорђије Поповић канцалијер од комунитади. 
 
44) 
Ми капетан и суђе и проча 
Свидјетељствујемо коме се чека како Мићо Обилић од наше комунитади 
од годишта: 13: длаке на костањ, раста напреднога, за које имаде 
пожуђеније партивати за Млетке синконтра која му перва капита из ове 
провинције од њиова комода који иде за укерцати се за мернара на 
бродовима терговачкијем. И за увјереније подписујемо се и наш печат 
постављамо. 
У Нови 8= ђуја 1805= славено 
М:П:С:В:Х: 
Јеролимо Вучетић капетан од комунитади 
Ђиорђије Поповић канцалијер од комунитади. 
 
45) 
Ми капетан и суђе и проча 
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Свидјетељствујемо коме се чека како јеромонах Софроније Ђучић од 
монастир савински од наше комунитади од годишта: 24: длаке на 
костањ, раста средњега, имаде пожуђеније поћи за Тријеште од пасађа 
синконтра која му перва капита из ове провинције од њиова комода који 
иде да се лијечи. И за увјереније подписујемо се и наш печат 
постављамо. 
У Нови 12= ђуја 1805= славено 
М:П:С:В:Х: 
Јеролимо Вучетић капетан од комунитади 
Ђиорђије Поповић канцалијер од комунитади. 
 
46) 
Ми капетан и суђе и проча 
Свидјетељствујемо коме се чека како Шпиро Матовић од наше 
комунитади од годишта: 16: длаке на костањ, раста напреднога имаде 
пожуђеније партивати за Тријеште синконтра која му перва капита из 
ове провинције од њиова комода, који иде за укерцати се за мернара на 
бродовима терговачкијем. И за увјереније подписујемо се и наш печат 
постављамо. 
У Нови 13= ђуниа 1805= славено. 
М:П:С:В:Х: 
Јеролимо Вучетић капетан од комунитади 
Ђиорђије Поповић канцалијер од комунитади. 
 
47) 
Ми капетан и суђе и проча 
Свидјетељствујемо коме се чека како Мари(ј)а и шћи капетан Божа 
Ђучића од наше комунитади од годишта: 17: длаке на костањ, раста 
средњега, очих цернијех, која јест законија жена капетан Јова 
Перлаиновића од наше комунитади, за које више речена Мари(ј)а имаде 
пожуђење поћи од пасађа за Тријеште са своијем вишереченијем мужем. 
И за увјереније подписујемо се и наш печат постављамо. 
У Нови 15= ђуниа 1805= славено. 
М:П:С:В:Х: 
Јеролимо Вучетић капетан од комунитади 
Ђиорђије Поповић канцалијер од комунитади. 
 
48) 
Ми капетан и суђе и проча 
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Свидјетељствујемо коме се чека како Петра Вукосавића од годишта: 30: 
длаке церне, раста средњега, Саво Томов Радовић  од годишта: 29, длаке 
церне, раста средњега и Остоја Петковић од годишта: 25: длаке на 
костањ, раста средњега, сви тројица од наше комунитади који имају 
пожеђеје (!) партивати за Тријесте синконтра која му перва капита из ове 
провинције од њиова комода, који иду за укерцати се за мернаре на 
бродовима терговачкијем. И за увјереније подписујемо се и наш печат 
постављамо. 
У Нови 23= ђуниа 1805= славено 
М:П:С:В:Х: 
Јеролимо Вучетић капетан од комунитади 
Ђиорђије Поповић канцалијер од комунитади. 
 
49) 
Ми капетан и суђе и проча 
Свидјетељствујемо коме се чека како партива из овога порта за Керф 
мјесто фурешко с његовом брацером именовата Свети Шпиридон с 
арбором једнијем патрун Марко Пјешивац од наше комунитади од 
годишта: 23: раста средњега, длаке на костањ, с каргом од јабука и ш 
њим и ш њим за мернаре Јоко Радуловић од годишта: 45: длаке на 
костањ и сиједе, раста средњега и Јероламо Шимрак од годишта. 22: 
длаке церне, раста средњега, обадвојица од наше комунитади и у све три. 
И за увјереније подписујемо се и наш печат постављамо. 
У Нови 28= ђуниа 1805= славено.  
М:П:С:В:Х: 
Јеролимо Вучетић капетан од комунитади 
Ђиорђије Поповић канцалијер од комунитади. 
 
50) 
Ми капетан и суђе и проча 
Свидјетељствујемо коме се чека како Николаје Шупљеглав од годишта: 
28: длаке на костањ, раста повисока, који јест нови абитанте који је 
придошао и(з) Босне Турске с његовом фамилијом има 6 мјесеца цирка, 
овди у нашу комунитад: који иде за Млетке синконтра која би капитала 
од његова комода из ове провинције, који иде за послове од терговине. И 
за увјереније подписујемо се и наш печат постављамо. 
У Нови 29= ђуниа 1805= славено 
М:П:С:В:Х: 
Јеролимо Вучетић капетан од комунитади 
Ђиорђије Поповић канцалијер од комунитади. 
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51) 
Ми капетан и суђе и проча 
Свидјетељствујемо коме се чека како ко(нте): Аћима Жарковића од 
годишта: 24: раста средњега, длаке церне, Лесо Шпадић од годишта: 48: 
длаке сиједе, раста средњега, обадвојица од наше комунитади и њихов 
слуга Шпиро Боровић с Далмације од годишта: 20: длаке на костањ, 
раста средњега, имају пожуђењ(е) партивати за Венецију од пасађа 
синконтра која му перва капита из ове провинције од њиова комода који 
иду за после од терговине. И за увјереније подписујемо се и наш печат 
постављамо. 
У Нови 30= ђуниа 1805= славено 
М:П:С:В:Х: 
Јеролимо Вучетић капетан од комунитади 
Ђиорђије Поповић канцалијер од комунитади. 
 
52) 
Ми капетан и суђе и проча 
Свидјетељствујемо коме се чека како Симеон Матулић з Брача из 
Далмације од годишта: 37: раста средњега, длаке церне, биће мјесеца 
12= цирка да је био дошао у ову нашу комунитад и цапотао његов занат 
од шартура за које данаске жели поћи за Керф од пасађа синконтром која 
би му капитала од његова комода из ове провинције, који иде шегвитати 
његов занат и собом води за гарзуна Николу Петра Вунићја који јенођем 
рођен од годишта 12= длаке на костањ, раста напреднога. И за увјереније 
подписујемо се и наш печат постављамо. 
У Нови 30= ђуниа 1805= славено 
М:П:С:В:Х: 
Јеролимо Вучетић капетан од комунитади 
Ђиорђије Поповић канцалијер од комунитади. 
 
53) 
Ми капетан и суђе и проча 
Свидјетељствујемо коме се чека како партива из овога мјеста за 
Далмацију с његовом брацером именовата Свети Шпиридион (!) патрун 
Марко Пјешивац од наше комунитади од годишта: 23:  раста средњега, 
длаке на костањ, с каргом од јабука и с њиме за мернаре Јоко Радуловић 
од годишта: 45: раста средњега, длаке на костањ и Митар Владовић од 
годишта: 20: далке на костањ, раста средњега, обадвојица од наше 
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комунитади и сви тројица. И за увјереније подписујемо се и наш печат 
постављамо. 
У Нови 5= луђа 1805= славено. 
М:П:С:В:Х: 
Јеролимо Вучетић капетан од комунитади 
Ђиорђије Поповић канцалијер од комунитади. 
 
54) 
Ми капетан и суђе и проча 
Свидјетељствујемо коме се чека како капетан Трифон Бронза од 
годишта: 40: раста средњега, длаке сиједе и капетан Лесо Рађенковић од 
годишта: 33: раста висока, длаке церне, обадвојица од наше комунитади, 
имају пожуђење пожи за Тријеште од пасађа синконтром која би му 
капитала од њихова комода из ове провинције које (!) иду за њиове 
послове. И за увјереније подписујемо се и наш печат постављамо. 
У Нови 7= луђа 1805: славено. 
М:П:С:В:Х: 
Јеролимо Вучетић капетан од комунитади 
Ђиорђије Поповић канцалијер од комунитади. 
 
55) 
Ми капетан и суђе и проча 
Свидјетељствујемо коме се чека како Гаврило Злоковић од наше 
комунитади од годишта: 53: раста баша, длаке церне и сиједе, имаде 
пожуђење поћи за Задар од пасађа синконтром која би му капитала од 
његова комода и ове провинције, који иде за његове послове. И за 
увјереније подписујемо се и наш печат постављамо. 
У Нови на 7= луђа 1805= славено. 
М:П:С:В:Х: 
Јеролимо Вучетић капетан од комунитади 
Ђиорђије Поповић канцалијер од комунитади. 
  
56) Но: 1 
Ми капетан и суђе од превјерне цесаро: краљевске комунитади новске 
Свидјетељствујемо коме се чека како капетан Нико Јо(ва)новић од наше 
комунитади находи се у порто Росе од контомације с његовијем 
бригантином именоватијем Ил Протеторе који укерцава дирифоцо два 
ниже именовата мернара, то јест, Данила Ројовића из Новога од 
годишта: 54: раста орденарија, длаке церно просједе, погођен на мјесец 
талијера девет Но 9., Шпиро Јањетковић из Новога од годишта: 18: раста 
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крешенте, длаке на костањ, није погођен. И за увјереније потпусујемо се 
и наш мали печат постављамо. 
У Нови 19: августа сербски 1805. 
М:П: 
Алесандро ко(нте): Војновић капетан од комунитади 
Михаило Радовић канцалијер од комунитади 
 
57) Но: 2 
Ми капетан и суђе од превјерне цесаро: краљевске: комунитади новске 
Свидјетељствујемо коме се чека како патрива из овога порта за 
Далмацију с његовијем пјелигом празднијем именоватијем Света 
Еуфемија патрун Ђеорђије Сенић из Новога од наше комунитади од 
годишта 36., длаке на костањ, раста орденарија и ш њим за мернаре 
Николо Станић из Новога од годишта. 16. длаке: на костањ, раста 
орденарија, Лазар Сенић из Новога од годишта: 42: длаке на костањ, 
раста орденарија, Ђуро Сенић из Новога од годишта 38 длаке на костањ, 
раста орденарија, Никола Зубановић из Новога од годишта: 36: раста 
висока, длаке церне, Лазар Лалић са Зубаца од годишта: 17 длаке на 
костањ, раста баша, у све шес Но. 6, погођени како ужанца од национи. 
И за увјереније подписујемо се и наш печат постављамо. 
У Нови 5: сетембра сербски 1805: 
М: П: 
Алесандро ко(нте): Војновић капетан од комунитади 
Михаило Радовић канцалијер од комунитади 
 
58) Но: 2 
Ми капетан и суђе од превјерне цесаро: краљевске: комунитади новске 
Свидјетељствујемо коме се чека како партива из овога порта за Млетке с 
његовијем пјелигом именоватијем Куријера керцат каштрадине 
терговаца рисанскије патрун Богдан Цицовић из Јошице од наше 
комунитади од годишта 45 цирка, длаке церно просједе, раста висока и 
ш њим за мернаре Лазар Ђурановић из Ђурића од годишта: 50. длаке 
церне, просједе, раста висока, Божо Андрић из Ђурића од годишта 46, 
длаке на костањ, раста висока, Лазар Радановић из Јошице од годишта 
30. длаке церне, раста средњега, Нико Церногорчевић из Баошића од 
годишта 16. раста крешенте, длаке церне, погођени како ужанца од 
национи. И за увјереније подписујемо се и наш печат постављамо. 
У Нови 21: сетембра сербски 1805. 
М: П: 
Алесандро ко(нте): Војновић капетан од комунитади 
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Михаило Радовић канцалијер од комунитади 
 
59) Но: 3 
Ми капетан и суђе од превјерне цесаро: краљевске: комунитади новске 
Свидјетељствујемо коме се чека како партива из овог порта за 
Далмацију с његовим брацером керцатом именоватом Свети Спиридон 
патрун Марко Пјешивац из Сасовића од наше комунитади од годишта. 
23: длаке на костањ, раста орденарија и ш њим за мернаре Јово 
Радуловић из Новога од годишта. 45. длаке на костањ, раста орденарија, 
Шпиро Владовић из Новога од годишта .16. длаке на костањ, раста 
крешенте, Јаков Бијеловић из Новога од годишта. 37: длаке церне, раста 
средњега, погођена како ужанца од национи и од пасађа Ђуро Полпета 
из Новога, од годишта. 15: длаке на остањ, раста крешенте и Јевто 
Шимрак из Новога од годишта. 25. длаке церне, раста орденарија, у све 
шес Но. 6 И за увјереније подписујемо се и наш печат постављамо. 
У Нови 30: сетембра сербски 1805- 
М: П: 
Алесандро ко(нте): Војновић капетан од комунитади 
Михаило Радовић канцалијер од комунитади 
 
60) Но: 4 
Ми капетан и суђе од превјерне цесаро: краљевске: комунитади новске 
Свидјетељствујемо коме се чека како полази од пасађа за Тријешће с 
навилиом Ди Вентура с первијем који му се намјери Ђуро Полпета са 
Мељине од наше комунитади од годишта 11: цирка, длаке риђе, раста 
крешенте, у све један Но. 1. И за увјереније подписујемо се и наш печат 
постављамо. 
У Нови 9: октомбра сербски 1805 
М: П: 
Алесандро ко(нте): Војновић капетан од комунитади 
Михаило Радовић канцалијер од комунитади 
 
61) Но: 5 
Ми капетан и суђе од превјерне цесаро: краљевске: комунитади новске 
Свидјетељствујемо коме се чека како партива из овога порта за 
Дубровник с његовом барком од весала патрун: Керсто Павловић од 
наше комунитади од годишта. 36. раста средњега, длаке на костањ, и ш 
њим за мернара Марко Баларић са Савине од годишта. 28: раста 
средњега, длаке на костањ, и његов брат Раде Баралић од годишта. 20. 
раста крешенте, длаке церне, од пасађа Тривко Тодоровић из 
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Дубровника од годишта 0: раста крешенте, длаке риђе и његов слуга 
Петар Петровић из Дубровника од годишта. 16. раста крешенте, длаке 
церне, Јован Маримадић из Дубровника од годишта. 42: длаке церно 
просједе, раста орденарија и његов син Ристо Маримад(и)ћ од годишта. 
8: длаке риђе, раста крешенте. патрун и два мернару (!) јесу од наше 
комунитади, а више речена 4 пасађијера јесу из Дубровника како нам 
приказа исти патрун, то су у све седам Но. 7: И за увјереније 
подписујемо се и наш печат постављамо. 
У Нови 17. отомбра сербски. 1805: 
М: П: 
Алесандро ко(нте): Војновић капетан од комунитади 
(Михаило Радовић канцалијер од комунитади) 
 
62) Но: 6 
Ми капетан и суђе од превјерне цесаро.краљевске: комунитади новске 
Свидјетељствујемо коме се чека како капетан Марко Живковић од наше 
комунитади находи се у порто Росе од контомације с његовијем 
бригантином именоватијем Ђиудициожо, који ма намјереније парти(ва)т 
за Тријешће, који исти капетан има пожуду укерцат своју закониту жену 
именовату Гошу од годишта. 23., длаке на костањ, раста орденарија. И за 
увјереније подписујемо се и наш печат постављамо. 
У Нови 9: новембра сербски 1805 
М: П: 
Алесандро ко(нте): Војновић капетан од комунитади 
(Михаило Радовић канцалијер од комунитади) 
 
63) Но: 7 
Ми капетан и суђе од превјерне цесаро.краљевске: комунитади новске 
Свидјетељствујемо коме се чека како Лазар Дуковић од наше 
комунитади од годишта. 50: раста орденарија, длаке церно просједе, 
имаде пожуђење поћи од пасађа за Тријешће синконтром первијем који 
му се намјери по мору од његова комода поради посала од његова брода 
терговачкога. И за увјереније подписјуемо се и наш печат постављамо. 
У Нови 19: ђенара сербски. 1806. 
М: П: 
Алесандро ко(нте): Војновић капетан од комунитади 
(Михаило Радовић канцалијер од комунитади) 
 
64) Но: 8 
Ми капетан и суђе од превјерне цесаро.краљевске: комунитади новске 
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Свидјетељствујемо коме се чека како партива из овога порта за Керф с 
његовом мартиганом праздном, именоватом Ла Мадона дел Кармене 
патрун Зован Церногорчевић од наше комунитади од годишта- 50: раста 
средњега, длаке полусиједе и ш њима за мернаре ниже именовати, то 
јест 
Тодор Церногорчевић из Новога од годишта. 28. раста средњега, длаке 
на костањ 
Митар Митровић из Луштице од госишта. 35. раста орденарија, длаке 
церне 
Марко Балабушић из Новога од годишта. 32. раста баша, длаке церне 
Тодор ди Пијетро Керфиото од годишта. 45. рста висока, длаке церне 
Богдан Церногорчевић од годишта. 19. раста висока, длаке церне 
За малога Стефан Церногорчевић од годишта. 14. раста крешенте, длаке 
церне, у све седам Но. 7  
Погођени како ужанца од национи. И за увјереније подписујемо се и наш 
печат постављамо. 
У Нови 20: ђенара сербски -1806:- 
Алесандро ко(нте): Војновић капетан од комунитади 
(Михаило Радовић канцалијер од комунитади) 
 
65) Но: 9 
Ми капетан и суђе од превјерне цесаро.краљевске: комунитади новске 
Свидјетељствујемо коме се чека како Нико Ђучић од наше комунитади 
од годишта 34: раста орденарија, длаке на костањ, имаде пожуђење 
парти(ва)т за Тријешће и Млетке сиконтром кому перви капита од 
његова комода за своје после терговачке који је чоек подпуно вјеран. И 
за увјереније подписујемо се и наш печат постављамо. 
У Нови 22. ђенара сербски 1806. 
М:П: Алесандро ко(нте). Војновић капетан од комунитади 
 
66) Но: 10 
Ми капетан и суђе од превјерне цесаро.краљевске: комунитади новске 
Свидјетељствујемо коме се чека како капетан Марко Гојков(и)ћ од наше 
комунитади находи се у порто Росе од контомације с његовом пулаком 
именоватом Еуредице који је дирет за Тријешће. Тако исти капетан има 
пожуду укерцат своју закониту жену именовату Маријану од годишта. 
21: раста орденарија, длаке на костањ. И за увјереније подписујемо се и 
наш печат постављамо. 
У Нови 24: ђенара сербски 1806. 
М:П: 
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Алесандро ко(нте): Војновић капетан од комунитади 
Михаило Радовић канцалијер од комунитади 
 
67) Но: 11 
Ми капетан и суђе од превјерне цесаро.краљевске: комунитади новске 
Свидјетељствујемо коме се чека како капетан Нико Дуковић од наше 
комунитади находи се у порто Росе од контомације с његовијем ... 
именоватом ... који је дирет за Тријешће. Тако исти капетан има 
пожуђење укерцат своју закониту жену именовату Сару од годишта: ... 
раста средњега, длаке на костањ. И за увјереније подписујемо се и наш 
печат постављамо. 
У Нови 24: ђенара сербски 1806: 
М:П: 
Алесандро ко(нте): Војновић капетан од комунитади 
Михаило Радовић канцалијер од комунитади 
 
68) Но: 12 
Ми капетан и суђе од превјерне цесаро.краљевске: комунитади новске 
Свидјетељствујемо коме се чека како капетан Симо Секуловић од наше 
комунитади од годишта 35: раста орденарија, длаке церне, имаде 
пожуђење поћи од пасађа за Тријешће сиконтром первијем који му се 
намјери по мору од његова комода поради посала његовије терговачкије. 
И за увјереније подписујемо се и наш печат постављамо. 
У Нови 1: фебрара сербски .1806. 
Алесандро ко(нте): Војновић капетан од комунитади 
Михаило Радовић канцалијер од комунитади 
 
69) Но: 14 
Ми капетан и суђе од превјерне цесаро.краљевске: комунитади новске 
Свидјетељствујемо коме се чека како партива из овога порта за Тријешће 
с његовијем бригантином празднијем именоватијем Агаменоне капетан 
Томажо Андровић од наше комунитади од годишта. 36. раста 
орденарија, длаке на костањ и ш њим за мернаре ниже именовати, то јест 
Пилото Андреа Андровић из Новога од годишта. 27: раста орденарија, 
длаке на костањ 
Ђовани Перковић из Брача од годишта. 47: раста висока, длаке риђе 
Антонио Мариновић из Новога од годишта. 40. длаке риђе, раста 
орденарија 
Стефано Алеши из Паштровића од годишта. 32: раста орденарија, длаке 
на костањ 
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Лазаро Вукаиловић из Новога од годишта. 18 раста крешенте, длаке на 
костањ 
Ђиажепе Кранотић из Брача од годишта. 20. раста орденарија, длаке на 
костањ 
Кристофоло Дабовић из Пераста од .15= раста крешенте, длаке на 
костањ 
Симо Пилић из Новога од годишта. 12= раста крешенте, длаке на 
костањ, у све девет Но. 9, погођени како ужанца од национи. И за 
увјереније подписујемо се и наш печат постављамо. 
У Нови 18 фебр(ра) ... 
 
Слава Творцу и ова последња пол...(нч) власти, ...(нч) барик иде ..13  
 
70) Но: 1 
Ми капетан и суђе од превјерне јего императорскаго и всеросискаго 
величества комунитади комунитади новске 
Ми капетан и суђе од превијерне цесаро.краљевске: комунитади новске 
Свидјетељствујемо коме се чекакако партива из овога порта за Тријешће 
с његовијем пјелигом именоватијем Ил нобиле о панкаро од портаде 60. 
еунелете патрун Еванђелиста Ређио од наше комунитади од годишта. 36. 
длаке церне, статура орденарија који керца и води цесаро: краљевску: 
трупу и багај од марине и ш њим за мернаре 
Симо Шимрак из Новога од годишта 32. длаке на костањ, статуре 
орденарије 
Стефан Паликућа из Новога од годишта. 28: длаке на костањ, статуре 
орденарије 
Јоко Перовић из Новога од годишта. 20. длаке церне, раста крешенте 
Андрија Роко из Новога од годишта. 55 длаке сиједе, раста орденарија 
Зуане Кашина из Новога од годишта. 28, длаке на костањ, раста баша 
Перо Косовић из Новога од годишта. 16. длаке на костањ, раста 
крешенте, у све седам Но. 7. И за увјереније подписујемо се и наш печат 
постављамо 
У Нови 23: фебрара сербски 1806. 
М: П: 
Алесандро ко(нте): Војновић капетан од комунитади 
Михаило Радовић канцалијер од комунитади 
                                                
13 Лист исцјепан при дну у ширини од око пет сантиметара са овом виљешком 
уз ивицу. Јасно је да је биљешка отцјепљена јер је носила поруку слављења и 
радости због руске власти у Боки 
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71) Но: 2 
Ми капетан и суђе од превјерне комунитади новске 
Свидјетељствујемо коме се чека како партива из овога порта за Тријешће 
с његовијем бригантином именоватијем Ил Ђиудицижо од портаде 80: 
тунелате капетан Марко Живковић од наше комунитади од годишта. 35. 
длаке церне, раста орденарија и ш њим за мернаре ниже речени, то јест 
Шкриван Јаков Марокини из Бакра годишта. 36. длаке церне статуре 
орденарије 
Гвардијан Никола Каурић из Бакра годишта 50. длаке на костањ, статуре 
орденарије 
Ђеорђије Паулетић из бакра годишта. 28. длаке церне статуре високе 
Васо Радовић из Луштице годишта. 30., длаке церне, статуре орденарије 
Јеролимо Кои из Млетака годишта. 19. длаке риђе, раста крешенте 
Францешко Сабљић с Лигорне годишта. 30. длаке церне, статуре 
орденарије 
Саво Бакоч из рисанске комунитади. Годишта. 18. длаке риђе, раста 
крешенте 
Симо Кататалан (!) с Топле годишта 25. длаке риђе, статуре орденарије 
Од пасађа Анте Љубибратић из Тријешћа годишта. 50., длаке церно 
просједе, статуре орденарије и његов слуга Димитри Булгари из Превезе 
годишта. 14., длаке на костањ, раста крешенте. 
Нико Мусић из Новога годишта. 45. длаке на костањ, раста орденарија 
Керсто Говчевић из Новога годишта. 35: длаке риђе, раста орденарија. И 
за увјереније подписујемо се и наш печат постављамо. 
У Нови 22: марта 1806 
М: П: 
Алесандро ко(нте): Војновић капетан од комунитади 
Михаило Радовић канцалијер од комунитади 
 
72) Но: 3 
Ми капетан и суђе од превјерне комунитади новске 
Свидјетељствујемо коме се чека како Илија Церногорчевић од наше 
комунитади од годишта 25: раста орденарија, длаке на костањ и Јован 
Шиндик из Новога од годишта. 20. длаке на костањ, раста висока, имају 
пожуду обадва парти(ва)т за Тријешће синконтром који би им перви 
капитао од њихова комода, поради њиховије посала терговачкије. И за 
увјереније подписујемо се и наш печат постављамо. 
У Нови 26: марта сербски 1806. 
М: П: 
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Алесандро ко(нте): Војновић капетан од комунитади 
Михаило Радовић канцалијер од комунитади 
 
73) Но: 4 
Ми капетан и суђе од превјерне комунитади новске 
Свидјетељствујемо коме се чека како партива из овога порта за Тријешће 
с његовијем бригантином именоватијем Палемуне керцат жита капетан 
Илија Рађенковић од наше комунитади годишта. 42. статуре високе, 
длаке церно сиједе и ш њим за мернаре ниже речени 
Шкриван Андрија Коциани ис Краљевице годишта. 22: длаке церне, 
статуре баше 
Гвардијан Андрија Царевић из Новога годишта. 26: длаке на костањ, 
статуре високе 
Георгио Јаковчић из Краљевице годишта. 20., длаке риђе, статуре високе 
Ђиовани Радовић из Новога годишта. 32: длаке церне, статуре високе 
Ђиовани Дел.бри из Дубровника годишта. 24: длаке риђе, статуре баше 
Тодор Гњатовић и(з) Задра годишта. 26: длаке риђе, статуре високе 
Јово Капина са Жвиња годишта. 25. длаке церне, статуре високе 
Стијепо Мустафић с Виса годишта. 21: длаке церне, статуре високе 
Гаврило Сенић из Новога годишта. 15: длаке риђе, статуре напредна (!) 
погођени како ужанца од национи, како што нам би приказато од више 
реченога капетане (!). Јесу у све десет Но. 10. И за увјереније 
подписујемо се и наш печат постављамо. 
У Нови 27: марта сербски 1806 
М: П: 
Алесандро ко(нте): Војновић капетан од комунитади 
Михаило Радовић канцалијер од комунитади 
 
74) Но: 5 
Ми капетан и суђе од превјерне комунитади новске 
Свидјетељствујемо коме се чека како партива из овога порта за Жмирне 
с његовијем бригантином именоватијем Мадона дел Ћико од портаде 
120. тунелате цирка с кариком само 22. вреће кострети капетан Шпиро 
Маловић из Бијеле од наше комунитади годишта. 36. длаке на костањ, 
статуре високе и ш њим за мернаре ниже речени 
Шкриван Ђиожепе Ферагут из Сардење годишта. 26 длаке церне, 
статуре високе 
Гвардијан Никола Зинзер из Новога годишта. 26: длаке на костањ, 
статуре високе 
Марко Зинзер из Новога годишта. 20: длаке на костањ, статуре високе 



 237 

Матио Балић из Новога годишта. 23. длаке на костањ, статуре баше 
Димитрио Маловић из Новога годишта. 23: длаке на костањ, статуре 
баше 
Илија Милошевић из Новога годишта. 38: длаке на костањ, статуре баше 
Лазаро Балабуша из Новога годишта. 25. длаке на костањ, статуре баше 
Стефано Трапани из Напуље годишта. 24: длаке церне, статуре ђуште 
Николо Абрамовић из Новога годишта 15: длаке на костањ, статуре 
крешенте 
Илија Маловић из Новога годишта. 7. длаке на костањ, статуре 
крешенте, погођени како ужанца од национи како што нам би приказато 
од више реченога капетана, јесу у све једанаес Но. 11; И за увјереније 
подписујемо се и наше печат постављамо. 
У Нови 27: марта сербски 1806 
М: П: 
Алесандро ко(нте): Војновић капетан од комунитади 
Михаило Радовић канцалијер од комунитади 
 
75) Но: 6 
Ми капетан и суђе од превјерне комунитади новске 
Свидјетељствујемо коме се чека како партива из овога порта за 
Дубровник с његовијем бригантином именоватијем Палемоне керцат 
жита капетан Илија Рађенковић од наше комунитади годишта. 42. длаке 
церно просједе, статуре високе и ш њим за мернаре ниже речен(и)- 
Шкриван Андрија Кацилан из Краљевице годишта. 22. длаке церне, 
статура баша 
Ђиовани Радовић из Новога годишта. 36. длаке церне старуре високе 
Тодор Шумар из Новога од годишта. 25. длаке риђе, статуре високе 
Стефан пералин из Новога годишта 21: длаке церне, статуре високе 
Глиго Поробић из Новога годишта. 20. длаке риђе, статуре високе 
Јован Капина из Новога годишта. 26. длаке церне, статуре високе 
Симо Северовић из Новога годишта. 25. длаке риђе, статуре високе 
Јоко Ђиловић из Новога годишта. 23. длаке церне, статуре високе 
Ђеорђије Зубановић из Новога годишта 24: длаке церне, статуре високе, 
погођени како ужанца од национи како што нам би приказато од 
вишереченога капетана, јесу у све десет Но. 10; И за увјереније 
подписујемо се и наш печат постављамо. 
У Нови 8 ...14 сербски 1806  
М: П: 
                                                
14 избрисано 
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Алесандро ко(нте): Војновић капетан од комунитади 
Михаило Радовић канцалијер од комунитади 
 
76) Но: 7 
Ми капетан и суђе од превјерне комунитади новске 
Свидјетељствујемо коме се чека како капетан Симо Секуловић из 
Јошице од наше комунитади од годишта. 36: цирка, раста средњега, 
длаке церне, има пожуду парти(ва)т за Тријеште сиконтром који му 
перви капита од његова комода поради његовије терговачкије посала. И 
за увјереније подписујемо се и наш печат постављамо 
У Нови 12: априла сербски 1806 
М: П: 
Алесандро ко(нте): Војновић капетан од комунитади 
Михаило Радовић канцалијер од комунитади 
 
77) Но: 8 
Свидјетељствујемо коме се чека како капетан Нико Ђучић од наше 
комунитади од годишта. 34: раста орденарија, длаке на костањ, имаде 
пожуду парт(ва)т за Тријешће синконтром који му перви капита од 
његова комода за његове после терговачке. И за увјереније подписујемо 
се и наш печат постављамо. 
У Нови 12: априла сербски 1806 
М: П: 
Алесандро ко(нте): Војновић капетан од комунитади 
Михаило Радовић канцалијер од комунитади 
 
78) Но: 9 
Ми капетан и суђе од пр(евјерне) кому(нитади новске) 
Свидјетељствујемо коме се чека како партива из овога порта за Корчулу 
с његовијем пјелигом именоватијем Фортунато од портаде 65: тунелате 
цирка с кариком двије стотине Но. 200 стара шенице цирка патрун Сава 
Гербић с Топле од наше комунитади од годишта. 30: раста орденарија, 
длаке риђе и ш њим за мернаре ниже речени 
Павле Живковић из Новога годишта. 30: раста орденарија, длаке на 
костањ 
Ми(ј)о Косић из Новога годишта. 38. раста баша, длаке на костањ 
Мато Томашевић из Новога годишта. 32: раста орденарија, длаке на 
костањ 
Лазар Сенић годишта. 14: раста крешенте, далке церне, у све пет Но. 5 И 
за увјереније подписујемо се и наш печат постављамо 
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У Нови 12. априла сербски 1806 
М: П: 
Алесандро ко(нте): Војновић капетан од комунитади 
Михаило Радовић канцалијер од комунитади 
 
79) Но: 10 
Ми капетан и суђе од превјерне комунитади новске 
Свидјетељствујемо коме се чека како Јоко Лубардић с Топле од наше 
комунитади од годишта. 22: раста крешенте, длаке на костањ, полази за 
Шопра карга с пјелигом патрун Саве Гербића само до Корчуле. И 
заувјереније подписујемо се и наш печат постављамо. 
У Нови 12. априла сербски 1806. 
М: П: 
Алесандро ко(нте): Војновић капетан од комунитади 
Михаило Радовић канцалијер од комунитади 
 
80) Но: 11 
Ми капетан и суђе од превјерне комунитади новске 
Свидјетељствујемо коме се чека како Илија Миајловић с Крушевица од 
наше комунитади од годишта 37: длаке на костањ, статуре орденарије, 
имаде пожуду парти(ва)т за Тријешће синконтром који му перви капита 
од његова комода за његове после терговачке. И за увјереније 
подписујемо се и наш печат постављамо. 
У Нови 14. априла сербски 1806--- 
М: П: 
Алесандро ко(нте): Војновић капетан од комунитади 
Михаило Радовић канцалијер од комунитади 
 
81) Но: 12 
Ми капетан и суђе од превјерне комунитади новске 
Свидјетељствујемо коме се чека како је ође дошао из Мисине капетан 
Шпиро Иванковић из Новога од наше комунитади од годишта . 39 
статуре високе, длаке на костањ и наоди се у порто Росе од контумације 
с његовијем бригантином именоватијем Ил Ђиовене од портаде тунелате 
133. керцат лемуна и наранача дирет за Тријешће с његовијем еквипаћим 
како гласи у његову ролу, тако се ово свидјетељство о(т)пуштава на 
прошењу више реченога капетан Шпира Иванковића поради да му 
служит море за потребите спедициони И за увјереније подпсиујемо се и 
наш печат постављамо. 
У Нови 20: априла сербски 1806 
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М: П: 
Алесандро ко(нте): Војновић капетан од комунитади 
Михаило Радовић канцалијер од комунитади 

 
82) Но: 13 
Ми капетан и суђе од превјерне комунитади новске 
Свидјетељствујемо коме се чека како партива из овога порта за 
Дубровник с његовом барком од весала патрон Анд(р)ија Мариновић од 
наше комунитади од годишта 36 раста баша, длаке на костањ, с каргом – 
7 кашета цукара и – 30 комата канпађа и ш њим за мернаре Томо 
Станишић из Новога од година 24 длаке на костањ, раста орденарио, 
Лесо Таузовић из Новога година: 40 длаке церне, раста орденарија, 
Шпиро Станишић од година: 48- длаке сиједе, статуре баше. У све 
четири Н 4: И за увјереније подписујемо се и наш печат постављамо= 
Каштел Нови на 3 мађа сербски 1806 
М: П: 
Алесандро ко(нте): Војновић капетан од комунитади 
Михаило Радовић канцалијер од комунитади 
 
83) Но: 14 
Ми капетан и суђе од превјерне императорске всеросијске комунитади 
новске 
Свидјетељствујемо коме се чека како партива из овога порта за 
Кан(д)ију сњеговом трабакулом именоватом Либерато од портаде Но. 85 
тунелате цирка с каргом штица, чавала и сумпора капетан Г... Сенић с 
Топле од наше (комунитади) од годишта. 36. ... (тр) (раста) орденарија, 
длаке церне и ш њим за мернаре ниже речени 
шкриван Нико Станић из Новога годишта 25: раста баша длаке риђе 
Гаврило Комарица из Новога годишта. 35. раста орденарија, длаке церне 
Лука Сенић, Нови-, годишта. 25 раста орденарија, длаке кастано 
Ђуро Сенић, Нови-, годишта. 36. раста орденарија, длаке кастано 
Марко Чворић, Луштица, годишта . 27: раста орденарија, длаке риђе 
Ђеорђије Зубановић, Нови-, годишта 30: раста висока, длаке кастано 
Томо Комарица, Нови, годишта. 18. раста напредна, длаке риђе 
Ђуро Тошић, Нови, годишта: 15: раста напредна, длаке риђе 
У све девет Но. 9. И за увјереније подписујемо се и наш печат 
постављамо 
Кастел Нови 26: луђа сербски 1806  
М: П: 
Алесандро ко(нте): Војновић капетан од комунитади 
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Михаило Радовић канцалијер од комунитади 
 
84) Но: 15 
Ми капетан и суђе од превјерне всеросинске комунитади новске 
Свидјетељствујемо коме се чека како капетан Јаков Вучковић из Новога 
од наше комунитади од годишта. 28. раста средњега, длаке на костањ 
јест дошао у ови порат ис Тријешћа још у последњо пасатому мјесецу 
мају ш његовијем бриком именоватијем Фортунато од портаде Но. 85. 
тунелате, који капетан има пожуду парти(ва)ти за Кан(д)ију за предат 
караг штица и чавала коме се чека у речену Кан(д)ију будући исти караг 
jест терговацах из исте Кан(д)ије. И за увјереније подписујемо се и наш 
печат постављамо. 
Кастел Нови 26: луђа славеносербски 1806 
М: П: 
Алесандро ко(нте): Војновић капетан од комунитади 
Михаило Радовић канцалијер од комунитади 
 
85) Но: 16 
Ми капетан и суђе од превјерне всеросинске императорске комунитади 
Свидјетељствујемо коме се чека како партива из овога порта за Жмирне 
ш његовом пулаком празном именоватом Линдустриа од портаде Но. 
279. тунелате капетан Илија Балтић из Новога од наше комунитади од 
годишта. 24. раста висока, длаке на костањ и ш њим за мернаре ниже 
речени- 
Андрија Бошковић из Новога годишта. 24: раста средњега, длаке на 
костањ 
Лука Парпут из Новога годишта. 23: раста средњега, длаке кастано 
Остоја Ђуришић, Нови, годишта. 22. раста средњега, длаке кастано 
Симо Пантовић, Нови, годишта . 26. раста висока, длаке на костањ 
Тодор Рајковић из Новога годишта. 30. раста висока, длаке цер(не) 
Стефан Рађенковић, Нови, годишта. 22. раста средњега, длаке церне 
Лука Сенић из Новога годишта. 25. раста истога, длаке церне 
Павле Бановић из Пријевора годишта. 20. раста баша, длаке церне 
Ђуро Косић, Нови, годишта. 28. раста средњега, длаке риђе 
Јоко Братић, Цаптат, годишта. 28. раста истога, длаке на костањ 
Глиго Паријез, Нови, годишта. 16. раста напредна, длаке плаве 
Шпиро Сенић, Нови, годишта. 16. раста напредна, длаке кастано 
Марко Тушуп с Мокрина,  годишта 14. раста истога, длаке исте 
Јевто Раповац, Нови, годишта. 45: раста баша, длаке сиједе 
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У све петнајес Но. 15: покоћени (!) како ужанца од национи. И за 
увјереније подписујемо се и наш печат постављамо. 
Кастел Нови 29. луђа славеносербски 1806-  
М: П: 
Алесандро ко(нте): Војновић капетан од комунитади 
Михаило Радовић канцалијер од комунитади 
 
 

ПРВА KЊИГА ТОПАЉСКЕ 
КОМУНИТАДИ 

 
 Ова, могуће најдрагоцјенија архивска књига у градском архиву 
Херцег – Новог, лежи у простим, вјероватно оригиналним картонским 
корицама, величине 29 х 21 сантиметар. Књига је у цјелости одлично 
очувана и у њој нису уочене грубље накнадне интервенције истраживача 
и других лица која су са њом могла долазити у додир. Књига је повезана 
концем и састављена је од низа службених преписа исправа које, са-
држински, представљају представке млетачким провидурима и сенату.  

И самим насловом она сугерише хронолошко и суштинско своје 
првенство, јер на предњој корици стоји ''Либро прво'', а као начелник, ка-
петан од комунитади, помиње се њезин први трибутарни капетан Симо 
Милутинов из рода сливничких Магазиновића (Површ у требињској об-
ласти). 

Књига је у највећем дијелу исписана читком ћирилицом, нара-
вно старом ортографијом, изузев неколике исправе на италијанском јези-
ку крај којих се, готово у правилу, налазе ћириличне биљешке, увијек уз 
лијеву ивицу листа.  

Највећи број аката упућен је ванредном провидуру у Котор уз 
молбу да главни захтијев препоручи на разматрање генералном провиду-
ру (генералу) у Сплиту, затим, самом ''генералу'', Сенату, редовитом про-
видуру у Нови, те самоме дужду. У готово свим актима апострофирано 
је учешће Драчевићана у два млетачко – турска рата (нисму уочили да 
подвлаче учешће у Кандијском рату15), побрајајући битке и позивајући 

                                                
15 Горан Ж. Комар, Један значајни херцеговачко – бокешки род. Сикимићи, Глас 
Требиња, 981, 28. феб. 2009, Требиње, 2009, 19. Вуко Сикимић у освит 18. вије-
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се на одговарајуће атестате (''атестади'')16. Средишњи правни ослон сва-
кој иницијативи јесу ''превелеђа'' додјељена за ратне и мирнодобске за-
слуге дукалом дужда Јована Корнера. При том, када се помињу ''преве-
леђа'', обухвата се и јако значајни акт Сената из 1701. године шесточла-
ној делегацији који Топљани сматрају преломним. Веома је занимљиво 
њихово утврђивање и упућивање на значај њихове општине, упоређују-
ћи је са осталим општинама у Боки, поводом пријетње обавезом давања 
пандурске службе какву дају у Доњој Далмацији ''која нема комунита-
ди.''  

Сва акта представљају преписе ћирилицом (наравно старом орто-
графијом) молби млетачким властима. Настајала су за капетанских ма-
ндата Сима Милутиновог (Магазиновића)17, изузетно значајног капетана 
Вуковоја Вукова (Јовановића)18, Јова М. Жарковића и Марка Ожеговића. 
Хронолошки оквир исправа се креће од 18. феб. 1714. до 20. окт. 1759. 
године. Није баш лако објаснити груписање преписа аката канцеларије 
Топаљске комунитади из мандата тројице капетана у једној књизи. Уко-
лико књига не била производ неке накнадне ''редакције'', а за тако нешто 
нема убједљивих знакова, тада је јасно да су секретари (''канзалијери'') 
штедљиво, уграђујући само важна акта, користили њене листове. Изузев 
једног посве нејасног отиска печата о којем прије судим по боји мастила 
него по облику или детаљима на унутрашњој страни предње корице, у 
овој књизи нема отиска млетачког лава, какав се налази у, на примјер, 

                                                                                                                
ка евалуира учешће фамилије из Мириловића у ратовима од Кандијског рата. 
Дата литература. 
16 Томо К. Поповић, Херцег – Нови, историјске биљешке, књ. прва, 1382 – 1797, 
Издање ''Орјена друштва за пољепшање и унапређивање Херцег – Новога и 
околине му'', 1924, 181 – 196: 27. април 1689, Ђ. Корнер; 24. маја 1691, П. 
Дуодо; 10. нов. 1696, Д. Долфин; 31. март 1717, С. Вендрамин; 6. нов. 1717, А. 
Мочениго; 14. јул 1718, дужд Ј. Корнер.   
17 Горан Ж. Комар, Капетан Симо Милутинов, Трибуниа 12, Требиње, 2009, 209. 
Горан Ж. Комар, Херцеговина у Боки (Темељи модерног Херцег – Новог), 
Владиславићи, Магазиновићи, Јовановићи, Војновићи, Херцег – Нови, 2007, 80 
– 167 – први трибутарни капетан општине 1719., велики ктитор Цркве. Г. Ко-
мар, Симо Милутинов (Томашевић) Магазиновић, у: Небојша Рашо, Знаменити 
Бокељи, књига IV, Херцег-Нови, 2012.  
18 Горан Ж. Комар, Херцеговина..., 168 – 191 – веома активни капетан који је по-
крио више мандата у средини 18. вијека, син значајног учесника Морејског рата 
настањеног у Доњој Ратишевини. Г. Комар, Херцегновски Јовановићи, Нова зо-
ра, бр. 31, јесен 2011, 139. 
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књигама од патруниђата. Преписи који су овдје похрањивани чињени су 
по унутрашњој политичкој и правној интенцији Топљана.  

Књигу 2 су исписали неколицина канцелара Топаљске општине. 
Препис акта од 18. феб. 1714. генералном провидуру Карлу Пизанију 
учинио је дугогодишњи канцелар, свакако са најдужим стажом у исто-
рији комунитади, Јово Митров Жарковић (Магазиновић), а тако и знача-
јни препис акта 1718. године генералном провидуру А. Моченигу. За 
вријеме мандата капетана Сима Милутиновог (Магазиновића) учињена 
су писма А. Моченигу 10. септ. 1719., али и један интерни акт (пра-
вилник) комунитади од 17. феб. 1720. године. У вријеме мандата капета-
на Драшка Петровића и Николе Дамјанова Кецојевића писма генералним 
провидурима Маркантонију Диједу и Николи Ерицу од 12. окт. 1723. и 
14. дец. 1723. Писмо ванредном провидуру 7. јан. 1723. преписао је ка-
нцелар Михат Комленовић са Топле (стоји: ''Михат'' = Мијат). Топаљски 
посланици 1723. године били су Драшко Петровић и Иван Павлов(ић). У 
вријеме вишеструког мандата Вуковоја Вукова Јовановића из Ратишеви-
не дошло је до високе вањске активности комунитади и упућивања по-
сланстава: 27. феб. 1749.: Марко Ожеговић, Тодор Војновић и Јово М. 
Жарковић, а 12. маја 1749.: Игњатије Петровић и Јово М. Жарковић. У 
то вријеме истакао се канцелар Матије Јововић са Топле. Низ преписа 
веома обимних аката између 26. нов. 1749. и 25. маја 1752. начинио је 
канцелар Матије Јововић са Топле. Један препис од 12. окт. 1752. Пођа-
нин Трипо Матишоровић, а онда, током 1756, 57. и 59. године смјењи-
вали су се Јово Митров Жарковић (Магазин) и Сава Мирковић са Топле. 

Велике тужбе Топаљска комунитад је упутила 7. јуна 1756. на 
адресу ванредног провидура поводом понашања провидура ''Витанца'', 
''Пицамана'' и нарочито ''Шимитекола''. Главари су примани са нипода-
штавањем, измишљане нове глобе, угрожаван језик и писмо, казне и 
привођења спровођени са великим бројем оружане полиције. Топљани 
су се, у одбрану, позивали на декрете генералног провидура Молина од 
6. новембра 1690. године. Такође на сенатске одлуке 3. августа 1701. 
године и нарочито 6. марта 1698. којим је од пореза ослобођен приход од 
млинова, барки, кућа и вртова. Када се упућивала молба (1753) за даље 
добијање ''грације од соли'' позивало се на одлуке Сената од 8. новембра 
1729. године. Топљани посве разговјетно означавају националну припа-
дност. У барем два наврата говоре о језику, писму и својој нацији. У пре-
пису исправе на листу 11 – 12, жалећи се на захтијев да комунитад чини 
увјерења од ''вјере и доброте'' латински, а она их чини ''словенски'', пла-
ћајући скупо услуге преводиоца, као и касније када у документу на ли-
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сту 13 – 16 кажу: ''...а нашем словеносрбскому језику и народу...'' одбија-
јући пандурску службу.  

Заслуге које се истичу у низу представки јесу ратне у два Море-
јска рата. Код Другог рата потенцира се заузеће Царина, Обрђа, Зубаца, 
Попова, затим, састављање везе са долином Неретве, уз држање треби-
њске тврђаве у блокади. Прво либро Топаљске комунитади слика поло-
жај Топле као земље стијешњене неприродним политичким границама, 
угрожаване од Улицињана, Барбареза и Црногораца, а још сталније ко-
пненим блокадама Турака које су подмићивали Дубровчани. Комунитад 
је, међутим, највише угрожавана од неколицине провидура и њихових 
секретара који су угрожавали тековине и традиције њеног српског наро-
да (национално одређење, језик, писмо и вјеру), али и права дата дужде-
вим дукалом 1718. године.   

Велики број транскрипата темељних аката комунитади лежи у 
мојем зборнику ћириличних докумената објављеном 2006. године, као и 
кључни исписи из књига расхода Топаљске комунитади из којих се види 
о активностима комунитади путем посланстава и уопште вањских иско-
рака њезиних19. Но, књиге у којима леже такви подаци граде другу вр-
сту књига Топаљске комунитади. 

Остале књиге комунитади такође садрже податке важне за поли-
тичку и привредну историју Новога. 

Књига 4 носи један значајни правилник комунитади из доба ма-
ндата капетана Сима Милутиновог, а књига 3. садржи, такође, значајне 
биљешке о трошковима комунитади20.  

Књига 5. Топаљске комунитади садржи мноштво биљешки о тро-
шковима комунитади укључујући редовне, званичне и протоколарне дје-
латности, као и подмићивања секретара. Због тога сам је назвао „књигом 
расхода“. У њој леже подаци који говоре о учешћу Топљана код устоли-
чења владике Симеона Кончаревића у Дужима21.  

Књига 8. садржи одређене судске процесе. У њој се чита овакво 
оригинално упутство: 1752 – 1779. Либро дивершорум алити разликост 
комунитади од Топле државе Новске. Предословије. Ка читателију и 
                                                
19 Горан Жарка Комар БОКА КОТОРСКА. ЋИРИЛСКИ СПОМЕНИЦИ 17. 18. И 
19. ВИЈЕКА (ACTA SERBICA) МЈЕШОВИТА ГРАЂА, (1608 – 1917), Архив града 
Херцег – Новог, Aрхив манастира Савине, Приватне збирке Боке, Херцег 
- Нови, 2009, 713 - 724 
 
20 АХ, ТК, књ. 3 
21 АХ, ТК, књ 5 
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проча. Ово је либро комунитади от Топле државе Новске наименовато 
Дивершорум, алити разликост. Ово либро држе у првијем госпоцкијем 
официјам, и потребно је много, поради за какво ђело, каде се учини ка-
кво писмо за потребу наше комунитади и овога пука, те не има либра од 
онога разлога у официју учињена. те то и свако друго прилично, пише се 
аутентико, или копијава, како које ђело изискује у ово, за бисто знаније у 
напредак од свашта, што се у комунитади дјелује, и што се под којом 
банкадом прави и проча22. 

Велику важност за топаљску историју имају и девета књига: 
17▲1788▲84 Либро што је учињено на цијелом Збору како се има ди-
зати сох, по либрету и како у њему и проча. С декретом. Документ бр. 1 
представља одговрајућу одлуку Збора Топаљске комунитади а бр. 2 
потписује провидур Domenico Marcello. Исписао га је секретар Giuseppe 
Bollani23. 

Књиге Топаљске комунитди штампане од стране државе предста-
вљају упуте којим се регулишу редовита потраживања општине и фина-
нсије. „Либро од патента како се чини ка(пета)н: от б(ро)дова како уну-
тра и како ваља да има феди од парока и комунитади 1768. Terminazione 
Degl' Illustriss. Eccellentis. Signori Cinque savi Alla Mercanzia, Esecutiva 
dal decreto dell' Eccellentissimo Senato 25. Febraro 1763. circa Li metodi, e 
regole, che avranno ad affervarfi nel rilafciare, e confeguir le regie patenti per 
li sudditi legni, e circa la loro durazione... MDCCLXIV. Per li Figliuoli dal 
qu: Z. Antonio Pinelli, Stampatori Ducali“24. Такође и: „Года 1793. Служи 
за грацију од соли габелотима. и дужности партиданту за грацију соли 
народу од ове провинције“25 којом се регулише потраживање и додје-
љивање соли провинцији Млетачкој Албанији. Књига капитула за дацију 
од Новога из 1787. године „Capitoli per li dazi dipendenti dalla Camera 
Fiscal di Castel Novo. approvati dall eccellentissimo senato col decreto de di 
16. gennaro 1787. pubblicati dal magistrato eccelletissimo Delli Deputati, ed 
Aggionti sopra la provision del dinaro MDCCLXXXVII Per li Figliuoli del qu 
Z. Antonio Pinelli. Stampatori Ducali.“26 Књига 15. Топаљске комунитади 
садржи неколика акта средишње власти и млетачких провидура везано 
за оснивање аутономије. Ту су акта провидура: Gerolemo Corner 27. IV 
1689, Lucio del Stello, Pietro Duodo 24. V 1691, Franc. Antoniо Pasta, 

                                                
22 АХ, ТК, књ. 8 
23 АХ, ТК, књ. 9 
24 АХ, ТК, књ. 12 
25 АХ, ТК, књ. 13 
26 АХ, ТК, књ. 14 
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Daniel Dolfin IV 10. X 1696, Domenico Abberghini, Sebastiano Vendramino 
31. III 1717, Gio: Batta Candido, Alvize Mocenigo III, 6. XI 1717, Gio: 
Pietro Cavalli, Angelo Emo 14. V 1717, Sallustio Torri. Носи раскошну 
колор представу млетачког лава са мачем и књигом у рукама који се 
успиње уз бријег на чијем је врху кула крај обале, као и представу Пре-
свете Богородице са Апостолима и вазнесеним Христосом27. Државне 
исправе Венеције са конца 17. вијека које су јако важне за сагледавање 
правног оквира који ће изњедрити Топаљску комунитад јесу: а. Атестат 
генералног провидура Ј. Корнера од 28. априла 1689. којим се казује да 
су овдје (у Драчевицу) прешли кнезови и главари из Херцеговине и да су 
се одликовали посебно са Топал – пашом. Дакле, Корнер ипак истиче 
значај учешћа Срба а посебно подвлачи њихову улогу у најосјетљивијем, 
критичном по читаву млетачку опсаду, тренутку. Ту је и атестат Д. До-
лфина од 12. октобра 1695. године који такође говори о преласку Срба 
на млетачко земљиште, као и тридесет калуђера. Сљедећа исправа је мо-
лба дужду коју су подстрли Драчевићани 1701. године начињена 19. ју-
ла. У њој се набрајају заслуге фамилија уз апострофирање оних ут Тре-
биња, Љубомира, Зубаца и Попова. Ову ће исправу снажно подвлачити 
Топљани у пуно година касније. Њена је садржина посве у складу са 
изјавама провидура датим за вријеме ратнога стања. Поводом ове Молбе 
Драчевићана средишње власти су 3. августа 1701. послале писмо гене-
ралном провидуру као одговор наводећи да је дошло до преласка 
тридесет главара којима влада даје плату и земљу. Ипак, напори мје-
штана тећи ће још готово двадесет година како би се најприје код њих 
самих развила потреба и могућност да уобличе своје темељне политичке 
захтијеве. Коначно, нема ни говора о давању по двадесет кампа земље 
главарима јер готово да ни један од њих није располагао толиком 
земљом. Иако тако стоји у наредби средишње власти. Житељи Драчеви-
це кретаће се ка својој општинској аутономији сигурним корацима, али 
тек ће још један рат и њихово велико ангажовање у њему довести до 
тога да млетачка влада преломи ствар. 

 
 
 
 
 

                                                
27 AХ, ТК, књ. 15 
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●1719● 
ПОЧЕТКА КОМУНИТАДИ КАПЕТАН 

СИМО МИЛУТИНОВИЋ И СУЂЕ 
 

ШУПЉИКЕ И КЊИГЕ ЂЕНЕРАЛИМА И ПРОВИДУРИМА 
 

ЛИБРО .ПРВО. 
ШУПЉИКЕ 

.1719. 
 

(На првом листу, горњи лијеви угао:) 
 

    (На стражњој страни предње корице): 
             -:1719:-            

Отисак печата    
наранџасте боје, нејасан 

Отавио Бертулини 
секретар ђенерала Моценига 
који је писао информацион 
поради соли у Млетке- 

 
1. 

 
ТОПЛА, 18. фебруара 1714 

 
Препис документа из 1714. канцелара Топаљске општине у поводу 
догађаја погибије Улцињана у Рисну. Казује се о претходним недјелима 
Улцињана. 
 

● 
С(лава): Г(осподу): Б(огу): на 18 фебрара 1714 приђе него је учињена 
комунита Послата ђенералу Карлу Пижани од краине Новске писата=- 
 
Пресвијетлому и преузвишеному г(о)с(поди)ну и господару провидуру 
ђенералу о(д) Далмације и Арбаније и Ерцеговине Карло Пижани=- 
Од нас свијех кнезова, војевода, аранбаша, младића и све краине од 
новске државе поштеније и вјерније судита преведрога принципа, 
умиљено и понижено приступамо и цјеливамо вашу преузвишену вешту 
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како вијерни судити; Преузвишени господине, бићете разумјели како се 
догодила и била кавга у Рисну од непријатеља и напасника Оцињана. 
Није доста што нас бију на ове стране праветне. Који јесу убили од наше 
краине и от Рисна и от Пераста и све Боке и у њи(ховој) земљи и по 
путима и држави преведрога принципа. И тако су дошли и на куће и у 
мјеста на ове краје ишуленције учинили које се трпљети не могу. И 
нијесу стимали стражу преведрога принципа коју је ставио прведри 
принцип на ово мјесто да буду г(о)с(по)цке наредбе испуњене како је 
заповјед преведрог принципа, него су удрили на стражу принципову с 
пушками и с њиовијем оружјем како је њиова супербија реченије 
Оцињана, који се згодио оне о(д) сваке стране видећи да су такли у 
стражу принципову нијесу помањкали помоћи бранити стражу 
преведрога принципа. И част от свога мјеста от које преузвишени 
г(о)с(поди)не препоручујемо ти се како вијерни судити. И за оне који су 
се онђе згодили браниће се врху себе и питања от страже принципове. 
Ако су у што сагријешили разбистри и погледај с вечом правдом и 
милошћу како ви је Г(оспод): Б(ог): дао и преведри принцип. 
Препоручујемо ти се свиколици инокупно како вијерни судити који се 
находимо под крилом преведрога принципа и наше сусједе од мјеста ђе 
се ствар згодила. А судите преведрог принципа да и(х) погледаш  с 
милостивијем и веселијем оком. Остајући понижено молећи Г(оспода): 
Б(ога): за вашу славу и узвишење и у напредак у већој слави и 
узвишењу. Грација и проча. 
Вједомо да је ва будуштем года кад су побили Ришњани Оцињане под 
Рисном те у стра(х)у од правде молили су краине новске главаре и 
старјешине, те су писали ђенералу молећи милост и проча како више. 
 
Јово Митров Жарковић преписа= како ка(нзалије)р: од комунитади. 
 
АХ, ТК, књ. 2, 2 
 

2. 
ТОПЛА, 1718 

 
МОЛБА ДРАЧЕВИЋАНА УПУЋЕНА ГЕНЕРАЛ. ПРОВ. АЛВИЗЕ МОЧЕНИГУ III ЗА 

ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ДАЖБИНА У ВРИЈЕМЕ РАТНО СА МОЛБОМ ДА ПОДУПРЕ СЛАЊЕ 
ДЕЛЕГАЦИЈЕ ОД ШЕСТ ЧЛАНОВА ДУЖДУ. УЧИЊЕНО ПРИЈЕ СТВАРАЊА КОМУНИТАДИ. 

ПРЕПИСАНО КАСНИЈЕ. 
 

● 
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С(лава) Г(осподу) Б(огу) на 1718 Копиа од шупљике презентована 
преузвишеном г(осподи)ну ђенералу Моценигу, поради канона прије 
комунитади слато= 
Пресвјетлому и преузвишеному г(осподи)ну и господару Алвизу 
Моценигу трећему провидуру ђенералу од оружја у Далмацију и 
Арбанију= 
Умиљено и понижено цјеливамо твоју свијетлу фешту ми свиколици 
старјешине и вас пук од државе Новске. А сада сузама давамо на знање 
вашему преузвишеному господству како се устало на нас и оће да 
плаћамо каноне што смо држали у камари принциповој докле је био мир. 
Та(ј) дуг сви смо добре воље плаћали зашто смо имали бријеме ове мало 
родне земље фатигати а пошто је рат постала било нам је заповиђено на 
грађе од овога града и на велики лијес што се сијекао и носио на море, за 
потребу од лунбарада и осталије потреба не само за ови град од Новога, 
негли и за Котор и за Будву. Савише били смо заповиђени да идемо с 
оружјем бранити конфине  которске и ове наше и од Царина и Попова и 
одити многа пута на турску штету. Попалили све Требиње у веће пута да 
није остало ништа до самога града. Тако ођер у веће пута попалили 
Корјениће и мноштво кулах. Узели Царине и Обрђе и Попово 
подложили под крило принципово што се не би ништа учинило без 
нашега труда и настојања и с нашијем настојањем и праћењем довели у 
подлогу принципову многе људи ис турске земље. И у све ове труде и 
дангубе нијесмо друго имали од преведрога принципа негли једну саму 
литру бешкота  на главу на дан. То смо трпљели добре воље и гладовали 
и о себи се ранили за указати нашу вјерност и послух с уздањем да ће ни 
з бременом преведри принцип помиловати и на нас (с)е смиловати и 
даровати коју слободу од провелеђа, и опростити данке о(д) децимах  
алити о(д) канона, а сада видимо да све наше уздање и служба да смо 
изгубили и да ни се ништа не познава негли су устали и доходени сваки 
дан наредбе да се носу мједи и да се плаћају каноне. Преузвишени 
господине погледај оком о(д) твоје лијепе душе ови сиромашки народ 
како то може платити будући ови људи све ове рати може се рећи да смо 
били све дни на служби принциповој ни смо имали када ово мало 
земаља работати, а након тога Б(ог) је послахо годишта неродна да се 
нијесу ни сјемена вадила и био је глад неизречени да се находило 
чељади од глади мртве по путовима а стар вурметуна продавао се по 
цекин а и то би добро било кад се находило али сиромаси нијесмо имали 
ничем куповати а о(д) принципа нијесмо друго помоћи имали негли само 
једном по по стара сијерка на кућу што не могаше бити доста за четири 
дни. И Ваше узвишено господство што сте нас утјешили су сто и три-
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десет стара проса и то не може допанути по по кварте непуно на кућу. А 
све ова наша ђела и потребе може сједоковати преузвишени господин 
комесар Вендрамин будући у ова потребна годишта био сопрапровидур 
у ове стране. Умиљено просимо од Вашега господства преузвишенога и 
од Ваше власти да би нашао начин и нама провидио зашто немамо 
одкуда ни начина да платимо ови канон од бремена од ове рати већ ако 
ћемо продавати наша оружја чиме се бранимо о(д) Турака како ни га 
узимљу за канун али да продајемо нашу ђецу. А у то те молимо да би 
допустио да пошљемо шес нашије брата у Млеције да се поклоне 
преведроме принципу и да му прикажу наше потребе и невоље у које се 
находимо. И попратити их с твоијема књигама преузвишени господине. 
Ако ћете ни у напредак чинити плаћати ови канон у бријеме од рати на 
војску не можемо ходити неголи за наше живљење и наше чељади 
требује да радимо како можемо животовати а принципу давати што је 
заповидио речени канон. То просимо од твога господства преузвишенога 
и уздамо се имати твоје милостиво помиловање и преведрога принципа 
грација и проча - -  
Јово Митров Жарковић преписах казалијер од комунитади. 
 
АХ, ТК књ. 2, д.3 

 
3. 

TOПЛА, 10. септембар 1719 
 

Писмо Топаљске општине на челу са капетаном Симом Милутиновим 
провидуру Алвизу Моченигу поводом претензија Драгутина Милошева 
Војновића ка сердарском положају. Симо Милутинов и суђе од 
комунитади протествују против намјештања сердарије али помињу и 
''даре'' који принцип није одобрио. Траже булу од Светог Марка како 
имају остале општине28. 

  
● 

С(лава): Г(осподу): Б(огу): На 10 Сектембрија по Србскому на 1719=  
 
Копија од шупљике и књиге послата од комунитади све послахо Капетан 
Симо Милутинов и три суђе Вуко Челалић, Сава Кујачић, Трипко 
Ђуричић и на исту поставили мухур црковни Пресвијетлому и преузви-
                                                
28 Г. Комар, Херцеговина у Боки. Темељи модерног Херцег – Новог, Херцег – 
Нови, 2008, 162 - 164 
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шеному г(осподи)ну и господару провидуру зенералу трећему од 
оружија Алвизу Моценигу од Далмације и Арбаније. 
Ми Капетан и суђе сви главари и скуп јединокупно о(д) комунитади ове 
државе од Новога понижено се поклањамо. Дајемо на знање вашему 
преузвишенству, како нам, заповиђе преузвишени г(соподи)н 
сопрапровидур Фланђини да имамо примити и познати за г(ла)вара врх 
свијех нас сердара Драгутина Вуиновића. И виђели смо његове жудбе 
што је приказао од ове краине и главара лаживо, и шупљике чинио и 
мухуре притискивао по себи да га ми иштемо за нашега главара и 
сердара у вашега преузвиузвишенога г(осподст)ва. Неће се никада наћи 
истина да смо га ми искали и да смо му дали наше истинске књиге ни 
мухур него је то сам по себи чинио штo је презентао њиову 
преузвишењу. Нисмо знали каде је пошао, нити је нама  о(д) потребе ни 
један сердар у нашој комунитади. Познало је његово преузвишено 
госпоство и виђело бистријем оком, како смо се приказали у рати и у 
миру вијерни понижени и послушни свакој госпоцкој заповједи. И 
будући да је подпуно познахо преведри принцип  нашу вијерност и 
службу и пролиће крви за уздржат ову краину и остала мијеста и градове 
зато с великом неизреченом добротом погледао је наше поклисаре кад 
пасано годиште пођоше с вашом неизреченом препоруком пред његово 
пристоље и на начин Паштројевића и Пераштана би његово оћење 
очастити ову државу с поштенијем именом од комунитади. И нареди да 
јој буде од годишта до годишта један капетан и четири суђе и један 
канзалијер да буду одабрани о(д) свега скупа речене државе на исти 
начин како чине озгора именовате комунитади с тијем начином 
учинисмо нашега капетана и суђе.  
И по заповједи преведрога принципа држани смо познатих врх свијех 
друзије за наше главаре испунити сваку заповијед госпоцку коија буде 
дата и заповиђена истијема капетану и суђама од вашега преузвишенога 
г(оспо)с(тв)а и од осталије намијесника преведрога принципа за све 
његове после. Дакле, преузвишени г(осподи)не и господару, за да знаш 
коија наша вијерност. Молимо те размисли оне даре којије није дао 
преведри принцип и пошаљи пред његово пристоље ово што ти 
прикажујемо вазда срцем становити, за поклонити се  и обслужити све 
што би преведро г(о)с(подст)во инако одлучило и заповиђело. А међу то 
молимо ви да сердар Вуиновић ни ниједан други сердар нема ни једне 
области врх нашега капетана  и суђа ни врх нас од речене комунитади и 
и молимо те преузвишени г(осподи)не што није принцип одлучио 
нашему капетану с твојом препоруком десет дуката на мјесец, јесу о то 
четрнаес мијесеца како се види у дукали. Не видимо досле послато 
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ништа да бисте наредили г(оспод)ну рађунату да нам то пошље што 
аванцајемо. И постављам печат црковни немајући буле од светога Марка 
како имају остале комунитади, за које молимо да нам га пошљеш како 
вашој превијерној комунитади и г(осподи)н: Б(о)г: принципа преведрога 
до скончања свијета уздржао свеђер у већему могућству и вашу доброту 
у слави о(д) коије сте веома достојни=  
Грација и проча. 
У вароши о(д) Топле на Саборному мјесту пред Новијем. 
 
АХ, ТК, књ. 2, 3 – 4 
 

4. 
ТОПЛА, 17. фебруара 1720 

 
Закључци збора Топаљске комунитади, главари, свештенство, народ. 
Разабирају се главне регуле и образац организационог устроја општине29  

 

• 
С(лава): Г(оспод)у: Б(ог)у: на 17 фебрара 1720 у сриједу у цркви 

 
Скупи се сабор за капетана Сима Милутинова и суђа Саве Кујачића Вука 
Челалића Пера Лучића Јова Ђуричића кога потврдише исти ...(нч) на 
мјесто очино кад умрије капетан Трипко свештеника четири поп Ђуро 
Иванковић поп Милан из Мојдежа поп Филип Сабљић поп Јово с 
Крушевица сердари сви кнезови арамбаше от села и по неколико људи ш 
њима и свакога села своијем главаром и трговци. Јединокупно и 
јединодушно саборисасмо како писано годиште саборно постависмо 
капетана и четири суђе и ову државу учинисмо на пет чести алити парта 
код овога града,да све пет чести о(д)бире капетана а четири чести да 
о(д)бире свака чест свога суђу – Сада стабилисмо и учинисмо саборно от 
                                                
29 Документ је објавио Томо. К. Поповић, Из архиве старе топаљске општине 
код Херцег – Новога, 31, 32. У вријеме када га је видио, уколико је свој превод 
учинио са овога документа из градског архива, био је документ у бољем стању. 
Лежи у књизи 4. Топаљске комунитади (л. 2) која на предњој оригиналној 
корици носи наслов: 1720. Либро од почетка комунитади капетан Симо 
Милутинович и суђе капитоли алити ут... (тр) од Сбора; на задњој корици: 
Бјеше изгубјено, изнађе га Јованн Цвијетович капетан од комунитади года 1804. 
Документ се налази у лошем стању, са оба листа исцјепана по ширини до 
половине. Објавио и Г. Комар, Херцеговина у Боки..., 111, 112  
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које чести буде капетан да од оне исте чести свака кућа даје по једнога 
чоека да стоји по три дни код капетана, за после братинске и госпоцке, и 
свака да испуни, који ли не би бити ће саборно кастиган = Исти дан на 
исто мјесто у цркви Вазнесенија Христова саборно стабилисмо и 
утврдисмо јединокупно како ... (тр) с помоћи Божијом, и заповједи 
Преосвештенаго господина Митрополита аџи Стефана Љубибратића 
како је писао књигу све ... (тр)ком поповом што би се саборно утврдило 
да се обслужи колико мирски чловјеци тако и свештеници и потребе 
обћене. Који чловек али велики али мали богати и сиромашни али ти 
жена од закона православнога који је од ове државе ако би био супротив 
али не би пристао у ово наше обћено јединство, од комунитади да буде 
саборно и јединоду(шн)о отлучен и изагнан от цркве и браства –  Ни 
један свештеник велики али мали да му не твори ни једно ђело што би 
му требовало црковно от закона ни у цркву прима ни укопа, тако ођер ни 
један други мирски чловек ни свој ни кум ни туђин ни коншија да не 
пође у њега ни њега да ко зове ни о крсном имену ни на велике ни. .. 
(тр)сово, ни на жалост ни за укоп, који ли би свештеник творио му које 
ђело и не би га задржао што смо саборно утврдили да има платит у 
цркву саборну дуката двајес сребрније = - Који би чловек и мирски чин 
преслушао и не би саборну обслужио да буде на исти начин о(т)лучен и 
сувише да плати у комунску цркву дуката десет сребрније. И који би 
дошао казати и осједочити који би био преслушао, али ти (св)ештеник 
алити от мирскије, да му се да цекин у злату из цркве = - = Исти дан на 
исто мјесто у цркви Вазнесени(ј) Христова Саборно стабилисмо и 
утврдисмо јединокупно како у почетку изнутра с помоћи Божијом 
сетенције које су учињене до саде међу људима мирскијем и међу 
свештеницима за деверенце које су се згађале, које буду учињене у 
комунитади и тако ођер које су учињене прије али послије о(т) добрије 
људи и које су од ове државе и јединства на оне рокове који буду у 
истијем сетенцијам, како је осуђен. И они који би имао право а криви не 
би испунио на они рок који је углављено, да исти који има сетенцију 
прима кривицу да понесе сетенцију ђе би био кривац у мјесту алити селу 
у којој чести буде. И који би свештеник поповао у оној чести да му преда 
сетенцију у руке и да је проучи код цркве пред народом и да огласи 
кривца и задржи от цркве и од закона такоођер и друзи мирски да њему 
ничесове чести како изнутра што смо утврдили, докле би се подмирили 
и нагодили и простили и самирили под пијену како изнутра = - 
 
Слава Г(оспо)ду: Б(о)гу: на. 20- ђуна по талијано 1743- 
До данас нити је горње потврђено, ни друго приписивато 
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На: 19: новебра- 1765 талијано 
Исти дан на исто мјесто у цркви Вознесенија Хри(стова) саборној 
учињишњишо (!) збором капетана Ђурицу Косића и суђе и канзалијера 
К(апета)на Ђурица Косић атуали - - - - - Суђа Марко Горакућа атуали, 
Суђа Петар Деспинић атуали, Суђа Симо Кочетановић атуали, Суђа Јово 
Злоков атуали, Канзалијер Ђорђије Радић атуали. 
На= 25 новебра- 1766: талијано 
Исти дан састаше се главари од комунитади по заповједи г(осподина 
провидура) у вароши от Топле у бутизи суђе Марка. Иска к(апетан)а (!) 
проману (!) а одговорише сви главари да му неће дати промјену доклен 
...(тр) сву сол: И пођоше главари с капетаном и са свом банкадом у 
г(осподи)на г(осподи)на преузвишенога провидура Андрије Корнерца и 
конфемаше да има стат к(апета)н докле подјели сву грацију от соли како 
су и остали капетани подјелили - - - 
 
Биљешка при дну документа на италијанском језику који је датиран 4. 
августа 1720. године: 

 
Копија од књиге послата ђенералу Моценигу по Михату Комленову 
поради плате капетанове за комунита тадај пође с г(о)с(поди)н(о)м 
владиком Стефаном ----- горње што је писато ђенералу. 
 
АХ, ТК, књ. 2, 4 

 
5. 

ТОПЛА, 12. октобар 1723 
 

Писмо генералном провидуру Топаљске комунитади. 
 

● 
Пресвијетлом и преузвишеном г(о)с(поди)ну г(о)с(поди)ну: и 
г(оспо)д(а)ру: герљеном Маркантонију Диједу провидуру ђенералу о(д) 
Далмације и Арбаније у Задар. Ово је машион на књизи озгор за велике 
потребе од ове понижене наше комунитади. Одлучи наша умиљата и 
справисмо к вашему п(реузвишеном). г(осподству). два наша брата 
сиуђу Драшка Петровића и кнеза Ивана Ожеговића да се дођу поклонит. 
Ови се упутују с узданцом да ће бити примљене од в(ашега). п(реу-
звишенога): м(илосрдија): и крепости молбе од ове превјерне 
комунитади која је у свако доба с вјерности обслужила заповиједи 
в(ашега). П(реузвишенога). Г(осподства). С том истом узданцом ми хи и 
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справљамо и умиљато просимо да бисте и(х) уцили вратит веселих како 
сте и свакога помиловали с вашом огласитом правдом. И с поклоном 
преумиљато љубимо скуте од весте. 
У Нови с Топле – 12 октомра 1723 
Копија  
Ја капетан Симо Милутинов горње како је писано. 
 
Преумиљене и понижене слуге и вјерни подложници в(ашега). 
П(реузвишенога). Г(осподства). Капетан и суђе и сва комунитад државе 
Новске. 
 
АХ, ТК, књ.2, л. 4  

 
 

6. 
TOПЛА, 14. децембар 1723 

 

Изјава вијерности генералном провидуру Николи Ерику са молбом да се 
обештете породице погинулих. 

● 

Пресвијетли; и преузв(ише)ни. г(осподи)не: г(осподи)не: и г(оспо)дару: 
грљени 

Под руке нашије инбашадурах који су били на ту страну на име ове 
подложне комунитади поклонит се в(ашему). П(реузвишеному). 
Г(осподству). Примисмо вашу угледну књигу у коју видимо вашу 
превелику милост коју имате врху нас; На ову другако (!) не можемо 
него бит држани вами ивашој преузвишеној кући како нашему принципу 
пун љубави врху његове подложнике. Приказали су нам и на уста ваше 
угледне заповиједи толико кроз оно зло ђело учињено од напасника који 
су убили добре војнике како је уписано на збору похваљено од 
пресвијетлога Ренијерца и предато под бистро око в(ашега). 
П(реузвишенога). Г(осподства). жудећи удовице и нејака ђеца виђет 
вашу огласиту правду колико и кроз сердарлука од ове краине. Зато не 
можемо него се умиљато молит и просит у ваше превелике правде да 
буду услишене наше праве тужбе и похваљене од ваше велике мудрости 
наше преше које се сложу (!) заједно и с нашијема превелеђима молимо 
в(аше). П(реузвишено). Г(осподство). да примате ову нашу уми(ља)ту 
књигу у сједочанство свен веће од наше вјерности с којом смо настојали 
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у свако доба се обрат у службу нашега преведрога принципа. И 
понижено се клањамо и вешту цјелујемо в(ашему) п(реузвишеному). 
г(осподству). 

У Нови с Топле 14 децебра 1723 

Подпис доље на машиун 

Пресви(јетломе): и преуз(вишено)му: г(осподи)ну. г(осподи)ну: и 
г(оспо)д(а)ру грљеноме  г(осподи)ну Николи Ерицу Другому провидуру 
ђенералу од Далмације и Арбаније у Задар. 

Преумиљене: и препонижене слуге и вијерни подложници в(ашега) 
п(реузвишенога).  Г(осподства). Капитан и суђе сва комунита државе 
Новске 

АХ, ТК, књ. 2, 5 

7. 

ТОПЛА, 2. (7?) јануара 1723 

 

Молба ванредном провидуру да оправда изостанак представника 
комунитади код генералног провидура и подстре му њихове 
привилегије. 

● 

Пресвијетли; и преуз(више)ни: г(осподи)не: г(осподи)не: и г(о)с(по)дару 
гарљени 

Копија сопрапровидуру писа комунита 

За велике потребе молимо ваше пр(еузвише)но: г(осподст)во: да бисте 
имали милост попратит ову нашу преумиљену илити молбу пред 
мудрости преузвишенога г(осподи)на провидура ђенерала за учинити 
виђет темељите разлоге од ове превјерне комунитади; како смо и на уста 
умиљено приказали в(ашем)у: п(реузвишеном)у: г(осподств)у: не могући 
ми поћи с нашијем животом поклонити се на ноге преуз(вишено)га: 
провидура ђенерала приказат наше разлоге с коијем нас је помиловао 
преведри принцип будући инпеђени чуват се од болести која се чује. Сви 
понижено молећи ваше преуз(више)ње: с вашом великом мудрости за 
обрадоват нас у преу(звишено)га: г(оссподи)на: провидура ђенерала; И 
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понижено цјеливамо скут од веште в(ашег)а: п(реузвишеног)а: 
г(осподств)а:  

С Новога на Топлу 2 ђенара 17.23. н . м. 

Преумиљене; препонизне слуге и вијерни подложници капитан и суђе 
сва комунита државе Новске 

Михат подписа за капетана.  

 

АХ, ТК, књ. 2, 6 

8. 

ТОПЛА, 4. фебруар 1749 

 

Топаљска комунтад поводом посланства тројице Драчевићана код 
синдика инквизитора, а поводом доласка новог генералног провидура. 

● 

Пресвијетлим и преузвишеним, г(о)с(по)ди: г(о)с(по)ди наши 
избранијема. 

 

Мјесто печатно С(ве)т(а)го: Вознесенија Хр(исто)ва: 

Долазимо су овом умиљатом, ми ка(пета)н: и суђе од превјерне 
комунитади од Топле државе Новске како смо избрали наша три брата 
суђу Марка Ожеговића, конта Тодора Вујновића и конта Јова 
Жарковића, које шљемо и на име све наше комунитади пред престоље 
вв(ашега). пп(реузвишентва). да се поклоне како се пристоји вјернијема 
пониженијема судитима, радујући се вашему добродошаствију у ове 
провинције. У исто доба имају комешиун од комунитади да се моле за 
наше потребе и предаду молбе и у писму и на уста што им буде од 
потребе. То им је Господини (!) Б(о)г: допустио и срећа наша да сте 
одлучени на ове крајине завладати, за сахранити и помиловати ваше 
праве и вјерне судите за које препонижено вас ови пук молио ваше 
преузвишење да и(х) примите, ђусте разаберете наше потребе и 
помилујете. Које клањамо се ми сви редом в(ашем): п(реузвишеном): 
г(осподству): и цјеливамо плашт. И за увјереније подписујемо се и 
постављамо печат наш комунски. 
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Пресвијетлој и преузвишеној г(оспо)ди. Г(оспо)ди. И господаром 
грљенијем, господином синдицим инквижитурима од Далмације и 
Арбаније - - - - - - - 

С Топле држава Новска на 4. фебрара 1749 по грћаски 

Вуковој Вуков ка(пета)н од комунитаде 

Игњатије Петровић суђа од комунитади 

Јово Лакетић суђа од комунитади 

Марко Ожеговић суђа од комунитади 

Матије Мирковић суђа од комунитади 

Матије Јововић канзалијер од комунитади 

/На маргини лијево:/ Књига креденција од комунитади без које не би хи 
познали за посланике и проча. 

 

АХ, ТК, књ.2, 7  

9. 
ТОПЛА, 27. фебруар 1749 

 
ПИСМО ТОПАЉСКЕ ОПШТИНЕ ПРОВИДУРУ. КАПЕТАН ВУКОВОЈ 

ВУКОВ ИЗ РАТИШЕВИНЕ ПОВОДОМ РАЦИЈА У БУТИГАМА. 
 

● 
Копија од шупљике послата од комунитади све. Послао капетан Вуковој 
Вуков и суђе г:г(осподи): синдицим инквижитурима од Далмације и 
Арбаније у Задар. И предали је г:г:оспода суђа Марко Ожеговић, конте 
Тодор Вујновић, конте Јово Жарковић посланици од комунитади од 
Топле државе Новске, Предали је на 27- фебрара 1749 – талијано. 
 
Пресвијетла и преузвишена господо: господо: синдици инквижитури 
Далмације и Арбаније. 
Препонизно и умиљато долазимо поклонити се ми капетан и суђе на име 
и осталије и осталије главара и свега пука од превијерне комунитади од 
Топле државе Новске су овијем нашијем молбам пред одавна жуђени 
преузвишени престол в(аших). П(реузвишенстава). за објавити вам наше 
превелике потребе, напрасно разорене од нашије сустанца убоштва и 
живота; Има шесет и веће година како је допустио Г(оспод): Б(ог): срећу 
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оружју нашега п(ресвијетлога). п(ринципа)., те с помоћу и нашега 
пролића крви примио је ови град Нови. И ми ови пук неки ондај остаје, а 
неки потље, на помирењу исте рати, позвао нас је п(ресвијетли). 
п(ринцип). из ближније мјеста из провинције од Ерцеговине турске за 
обрану и одржање овога града с његовом дукалом од года 1701- Дошли 
смо oд наше добре воље оставивши сва наша добра дигнућа и стојећа. И 
дао нам је куће и баштине помало ђе коме могло запанути у овијем 
тјеснијем конфинима Отмановића који су близу града тир од лубарде. И 
у најпоследњој рати по милости п(ресвијетлога). п(ринципа). Дао нам је 
за нашу службу вијерност и мирит привелеђа и грације. А затворени од 
свуда Дубровчани затворили нам скелу, а Црногорци нас краду и бијау, а 
од мора примамо многе штете од Оцињана и Барбареза; И у такој 
тјескоти облегала нас је наша потреба за не учинит са зли људи што није 
мило Г(оспод)у: Б(огу): ни нашему преведром п(ринципу): одлучили 
смо, који не може живјети послујући земљу они обрнули су инченат се 
неки по мору, а већи дио занатом на дућане живу, ћурчије, терзије 
кујунчије и папучије и прочи пред овијем градом и како смо и нашли 
неке дућане, а неке у преузвишеније ђенерала инвештили фунди и на 
принципову добру вјеру оградили смо дућане с великом муком у овој 
вароши и плаћамо ливел п(реузвишеном). п(ринципу). који су дућани 
ограђени од зидова с клаком. И сиромаси су у грађу потрошили све 
њиово имуће за саградити ову варош за коју већи дио удужили су се и 
плаћају добит на динар за моћ поштено с трудом преживјети и мантена-
ти своје фамиље, а ова је варош закомод абитанта милиције и околника 
под оком свеђ овога п(реузвишенога): г(осподина): провидура и његове 
правде не допуштајући ни дадући чинити камате безразложне, а јестива 
ђуштају и скала мјером од ђуштицијера продају и правда често вижита 
мјере и друго да се не чине непристојне цијене ко или што скриви правда 
га кастига; А саде, како смо разумјели, у вашега преузвишенија прокла-
ми по ордену како сте имали многа писма и молбе за развржење крчама, 
магазина и дућана који су на двор зидова градскије и ради каматичаства 
у селим и мјестим и да сметају доброме владању и на њиову молбу сте 
им в(аша). п(реузвишенства) допустили и темељито заповиђели да се 
дућани затворе и у рок како у истој у градове трговине понесу и дућани 
и дућани и магазе развале до темеља с пијеном како у њима. Који исте 
ордене в(аша): п(реузвишенства): послали сте и у ови град Нови, и наш 
п(реузвишени): г(осподин): прровидур га је прогласио, који каде смо 
чули остали смо сви безгласни и изгубљени и осмуђени, али уфајући 
свеђер код в(аших): п(реузвишенстава): уразумијете наше разлоге да 
ћете и нас услишати и помиловати како своје праве и вјерне судите. Ова 
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је варош пред градом подалеко неколико паша без дајући узрока ни 
никакве штете граду већ абуданцу и провижијун у свакој потреби и за 
стражу истоме граду бивши људи у њима дан и ноћ свеђ готови су на 
заповјед господску, а када би се затвориле и развалили дућани и ова 
варош остао би град сам по себи без вароша ни обране, а варош и 
комунита башка од грађана а град је малашан и нема мјеста за њи(х), а 
сиромаси варошани каде би се разорили ваљало би за невољу да бјеже у 
друге земље од њиовије дужника коијем имају дати. А ми се уздамо у 
Б(ог)а: и у вашу с(ве)ту: правду и мудрост да ћете ову варош умножити 
и накитити како ће је п(ресвијетли): п(ринцип): оградио мазурат и 
учинио скалу франку. А наша је комунита у дуго 18- миља цирка и ни у 
једно од села нема ни бутиге ни крчме него свеђ на пазар кад им је што 
од потребе у варош свем неколико кућа покрај мора које служе за њиове 
потребе и како се прогласио орден и проклам обедили смо и затворили с 
великијем дескапитом овога пука; Зато наша п(реузвишена): г(осподо): 
сви препонизно и јединокупно молимо в(аша): п(реузвишенства): да 
имате милост на ови сиромашни пук да могу живјети како су и досада и 
дати им слободу а каде в(аша): п(реузвишенства)= дође у вижиту овије 
конфина виђећете с вашијем бистријем оком све наше туге и потребе. 
Грација и проча --- 
 
АХ, ТК књ. 2, 7 
 

10. 

ТОПЛА (недатирани препис) 

Жалба Топаљске комунитади синдицима инквижитурима поводом 
пореза. 

● 

Пресвијетли и преузвишени г(о)с(по)до г(о)с(по)до синдици 
инквижитури о(д) Далмације и Арбаније. 

Умиљато и препонизно приступамо ми ка(пета)н: и суђе на име и 
осталије главара и свега пука од превјерне комунитади од Топле државе 
Новске су овијем нашијем нашим (!) молбам пред престоље вашега 
преузвишења; Имамо у нашој комунитади многије нашије потреба 
приказати ви и просити у вашега преузвишења да имате к нами 
отачаскоју љубов и милост међу међу осталијем саде само једну 
предлагамо ви; за муниду за газете вазда је ишла и тако смо је нашли 
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каде смо у ову земљу дошли да кури по четири бећа, које бјеше комод 
обћени без прејудиција ни штете преведром принципу. А има неколико 
година како је учињена газета по три бећа. Не знамо на чију истанцу ни 
за чију фајду, а то само кури за дециме, у официје госпоцке и за со у ову 
Боку, а у Далмацију за со иде по четири бећа. Преведром принципу у 
његову скрињу фајде од ње нема, јере пошто је узме по то је и дава, а 
нами правдо праведна. Овоме сиромашкому пуку  јест штета обћена 
превелика и неизречена. За свашто је узимамо по четири бећа, а на двор 
давамо је по три бећа за дециму официје и за со. Ови узрок много нам је 
учинио да смо сиромаси и многи не могу платити принципове каноне; 
Зато препонизно припадамо к вашему престољу и молимо ваше 
преузвишеније да бисте погледали на нас судите превијерне вашијем 
милостивијем оком да нам учините милост, да осле нам газета кури и да 
нам је узимају за свашто по четири бећа за дециме осле, и за дуг о(д) 
децима који би се нашао дожан (!) досле, и у официје, и за со. Грације и 
проча.  

АХ, ТК, књ. 2, 8 

 
11. 

ТОПЛА, 12. маја 1749 
 

Топаљска комунитад о упућивању двојице посланика синдицима 
инквижитурима. 

 
● 

Пресв(ијет)ли= и преуз(више)ни= г(оспо)до г(оспо)до наши избрани. 
 
Мјесто печатно С(ве)таго Вознесенија Х(ристо)ва: 
 
Долазимо су овом умиљатом ми ка(пета)н: и суђе от превјерне 
комунитади од наше државе како смо избрали наша два брата к(апета)н: 
суђу Игњатија Петровића и конте: Јова Жарковића које шљемо и на име 
све наше комунитади и з другом нашом браћом који ће бити потребни 
пред престоље в:в(ашега). п:п(реузвишенства): да се поклоне понижено 
како се пристоји вјернијема судитима, да се моле за наше велике потребе 
и предаду молбе и писмо и на уста. За које препонижено вас ови пук 
моли  ваше преузвишеније да и(х) примите, чујете, помилујете и да нас 
обеселите. При којем клањамо се ми сви редом в:в(ашему): 
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п:п(реузвишенству): и цјеливамо плашт. И за увјереније подписујемо се 
и постављамо наш печат братински, 
 
С Топле, државе Новске на 12- мађа 1749 по грчаски 
 
Вуковој Вуков ка(пета)н: од комунитаде - - - - - - - 
Игњатије Петровић суђа од комунитади 
Јово Лакетић суђа од комунитади 
Марко Ожеговић суђа од комунитади 
Матије Мирковић суђа од комунитади 
 
Матије Мирковић канзалијер од комунитади 
 
Пресвијетлијем и преузвишенијем грљенијем г(оспо)ди: синдицим 
инквижитурим о(д) Далмације и Арбаније. 
 
АХ, ТК, књ. 2, 9 – 10 

 
12. 

 
ТОПЛА, 20. октобра 1723 

 
Писмо Топаљске општине генералном провидуру Николи Ерицу 
поводом упућивања двојице посланика30. 

 
● 

Пресв(ијет)ли: и преуз(више)ни: г(осподи)не: г)оспода)ру: гарљени. 
Справљамо К. П. Г. два наша чојека, једнога суђу Драшка Петровића, а 
другога кнеза Ивана Павлова, на име ове наше понижене комунитади да 
се умиљено поклоне како смо држани В(ашему). Величанству. Уздамо се 
да ће бит примљени од В(ашега). П(реузвишенства). З добријем и 
милостовијем  оком и да ћете и(х) справит опета к нами весели да сва 
ова превијерна подложна комунитад може молит Б(ога) за ваше здравље 
и од све ваше превелике преузвишене куће. И умиљато цјеливамо скуте 
од весте В(ашега). П(реузвишенства). 
 
У Нови с Топле. 20. октомрија 1723 
 
                                                
30 Г. Комар, Херцегновске знаменитости, књ. 2, 17 
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Доље мишион 
Пресв(ијетло)му: и преуз(вишено)му: г(осподи)ну: г(осподи)ну: 
г(оспо)д(а)ру гарљеноме: г(осподи)ну Николи Ерицу трећему провидуру 
ђенералу од Д(алмације) и Ар(ба)ни(је): у Задар 
Преумиљене: и понижене слуге и вијерни подложници В(ашега): 
П(реузвишенога). Г(осподства). Капетан и суђе и сва комунитад државе 
Новске 
Горњу књигу писа комунита каде се промијенише ђенерали ако старога 
не би затекли да се новому поклоне с овом горњом писа г(осподи)н 
капетан Никола Кецојевић и суђе. 
 
Копија. Ја капетан Симо Милутинов горње како је писано.   
  
AХ, ТК, књ. 2, 10 
 

13. 
ТОПЛА, 26. новембар 1749 

 
Писмо Топаљске комунитади синдицима инквижитурима поводом неких 
молби и декрета. 

 
● 

Пресв(ијет)ли: и преузв(ише)ни г(о)с(по)до г(о)с(по)до синдици 
инквижитури о(д) Далмације и Арбаније наши избрани. Су овом 
умиљатом долазимо ми ка(пета)н и суђе од превјерне комунитади от 
Топле државе Новске пред престоље в:в(ашега): п:п(реузвишенства): и 
шљемо вам ође ... двије супљике једна от трговаца поморскије и 
посушније и о(д) све мрнарице од наше комунитади за разлике потребе 
от краине. И другу ми шљемо и изпорављамо друге потребе у првој 
напоменуте за које једну и другу и све првашње што смо вам послали 
препонизно молимо се на име свега овога пука в:в(ашему): п:п(ре-
узвишенству): да речене све наше молбе примите разумијете и нас 
обеселите вашом милостивом наредбом и послати за испуњење, при 
којем клањамо се ми сви редом в:в(ашему): п:п(реузвишенству): и 
цјеливамо плаште. И за увјереније подписујемо се и постављамо наш 
печат братински, братински.  
 
С Топле државе Новске – На 26- ноембра 1749- по грчаски. Ву-ковој 
Вуков кап(етан). Од комунитади, Јово Лакетин Азаријевић суђа од 
комунитади, Игњатије Петровић суђа од комунитади, Матије Мирковић 
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суђа од комунитади, Марко Ожеговић суђа од комунитади, Матије 
Јововић канзалијер од комунитади.  
 
АХ, ТК, књ. 2, 10 

 
14. 

ТОПЛА, 10. јануара 1750 
 

Молбе синдицима инквижитурима поводом одлука капа бумбардијера 
Пијера Ређа. 

 
● 

Копија 
 
Пресв(ијет)ли. и преузв(ише)ни: г(о)с(по)до г(о)с(по)до шиндици 
инквижитури о(д) Далмације и Арбаније 
 
Су овијем нашијем умиљенијем молбам ми ка(пета)н: и суђе от 
превјерне комунитади от Топле државе Новске на име и осталије главара 
препонизно и умиљато припадамо пред престоље в:в(ашега): п:п(преу-
звишенства): за објавит вам неке ниже писате наше потребе; Јесту (!) 
неколике године како је капо Пијеро Ређо из овога града учинио се за 
капа принципала и војводу от бунбардијера и пописао у рол његове 
кунпаније, сувише од оније у граду који су, и ове на двор од затвора 
грацскога који су од корпа од комунитади наше из вароши све 
бутигијере и са села многе, а каде било пред преузв(ишеним): 
естраорденаријом Албрици, касао му је све оне који су от кућа бенеме-
ритије и који су били, а ка(пета)н: и суђа и канзалијере од комунитади и 
друге људи цивиле који имају стат за промјену  истије ка(пета)н: и суђа 
и канзалијера. И тако до дневи данашњега многи стали мал контенти; А 
пасатије дана исти капо принципал од бунбардијера Ређо карпио је и 
одржао одржао не знамо како ордене да има уписати све варошане који 
су око града. И он капо принципал пописао све редом, бенемерите, суђе, 
канзалијере и људи цивиле от вароши, без коије се наша комунита не 
море пасати ни има с ким поћ приказати се ни в:в(ашим): п:п(реузвише-
нство)м:, ни другијем прикажевницима нашега п(реведро)га: п(ринци)-
па:, за учинит им жмак и да му буду подложити се и дават му даре да и 
касу. А преведри п(ринци)п: не пише ни на какву службу његову ни 
једнога судита силом, већ ако ко оће о(д) добре воље. А ми от 
комунитади наше преузвишена господо има више двадес и пет година  
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да служимо с оружјем у руци  нашега п(реведрог)а: п(ринцип)а. на 
линеје Отмановића, што не служи ни једна комунита от Боке, а башка 
који су се од добре воље уписали на службу олтра марину и у потреби 
дали смо и служили за церниде, те троструко служимо нашега 
пре(свијет)л(о)г(а) пре(узвише)н(а)го (провидура) што они из града не 
служе ништа од овога с нами веће су о себи. Нека они грађани барем ту 
малу службу привате те они и њи(хови) синови да су у том ролу, како су 
служили откако је ови град узет, у обје рати и у мирима до п(реузвише-
ног)а: Албрици естраорденарија, и како је на другијем многијем 
мјестима, а у комунита с тијем ролом да се не панђају, јере наши људи 
от комунитади вјешти нијесу око бунба и лунбарада, већ с пушком и 
мачем служити. Него неки непослушљиви и пијанице пођу и упишу се у 
сколаре за деспет своме капитану и аранбаши от села те многе путе с 
оније згоде се деордени, и необслужене ордена п(ресвијетлог)а: 
п(ринцип)а: говорећи у потреби ми смо сколари нећемо слушат друго 
нашије капитана од краине. Те су узмутили сва цијела комунита саде с 
овога новога рола капа принципала Ређа из града који оће да ремети у 
бунбардијере многе наше от комунитади. Те ни они ни остали с вароши 
и са села от њиове фамиље азентају се и неће да под заповједи свога 
ка(пета)на од комунитади да служе нашега п(реузвишено)га: п(ринци)па: 
које фамиље формају многе људи от оружја, А досле смо били у 
јединству и послуху међу собом обиједенти г(осподи)ну Б(о)гу: и 
нашему п(ресвијетло)м: п(ринци)пу: А с овога рађа се раздвојење од 
комунитади и узрок от велике међусобне нескладе, смуће и немира, што 
није мило г(осподи)ну: Б(о)гу: ни нашему пресв(ијетло)м: прен(ци)пу:; 
Зато препонизно и умиљато клањамо се ми, свиколици главари и цијела 
комунита комунита, молећи се да нам допустите ову милост да нам 
касате за вазда из рола од бунбардијера све наше који су от комунитади 
на двор града, а навлаштито оне од кућа бенемирита дошли од своје 
добре воље под крило п(ресвијетлог)а: п(ринцип)а:, И који су били за 
ка(пета)на, суђе, и канзалијере и који су и сад и сваке цивиле п(е)рсоне 
које ми знамо да могу дат измјену и у напред ка(пета)н(у) и суђама и 
канзалијеру да никад у рол од бунбардијера немају се ремећивати, већ 
служити свога п(ресвијетло)г(а): п(ринци)па: под власти свога ка(пета)-
на: с оружјем у руци како смо и досле. При којем остајемо се чекајући 
в:в(ашег)а: п:п(реузвишенств)а:, И за увјереније подписујемо се и 
постављамо наш печат братински. 
 
С Топле држава Новска на 10. ђенара 17.50- по грчаски 
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Вуковој Вуков ка(пета)н: од комунитаде - - - - - - - 
Игњатије Петровић суђа од комунитади 
Јово Лакетић суђа од комунитади 
Марко Ожеговић суђа од комунитади 
Матије Мирковић суђа од комунитади 
 
Матије Јововић канзалијер од комунитади. 
 
АХ, ТК, књ. 2, 9 - 10 
 

15. 
ТОПЛА   

(недатирано, за мандата кап. Вуковоја Вукова Јовановића) 
 

Молба синдицима инквижитурима поводом намета Перита Диодата. 
 

● 
Пресв(ијет)ли: и преузв(ише)ни: г(оспо)да: г(оспо)до. синдици 
инквижитури о(д) Далмације и Арбаније  
 
Умиљато и препонизно приступамо ми ка(пета)н: и суђе на име и 
осталије главара и свега пука от превјерне комунитади од Топле државе 
Новске су овијем нашијем молбам потребнијем ниже именоватијем пред 
престоље в:в(ашега): п:п(реузвишенства):; за дециме алити каноне 
пресвијетлога принципа нашега. Нама је мило да подпуно и цијело сваки 
судит предаваје, а у то може бити многе путе прекрађује потреба, а ови 
је езатор канзалијер од санитади, те ... се дневно атенди фајду и официју 
своју од колеђета. И бивши порат први от Боке и долаша често многи 
бродови, а сиромаси кад донесу или цијелу или неки дио о(д) дециме, 
неће да га прими имавши преше и фајде од колеђета нег(о) им одмиче до 
други пут. У то сиромаси пођу и за другу потребу спенчају, а њему ако 
не даду потље дар кад спенча узме на прешу по толико солдата те и(х) 
роби и хара с раном по толико дана. Ако што има изједе им, а сирома 
остаје без ништа, нема с чим платити те остају по(д) дугом. А прије кад 
ноша(х)у дециму у камару фишкалу од Новога исконтро покојни: 
Калдарола каде наплаћиваше сирома је у свако доба су оно што би 
донијели примаше, те ма (!) не бије(х)у дужни канона и чињаше им 
конте чисте и њиове булентине те преведром пинципу бјеше боље 
наплаћено и фајда а сиромасим судитим мирност од чиста конта и мање 
дуга; Зато препонизно молимо в:в(аше): п:п(реузвишенство): да бисте 
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разбистрили и овом пуку консулацион дали и наредили досле предају 
каноне у камару сконтру. И он да иде и срчано настоји и наплаћује све 
што боље може и по колико може да узима на конат у остало да иште и 
све на либро подписива, а судитом булентине чисто дава од онога што су 
предали; И сувише предлагамо в:в(ашему): п:п(реузвишенству): за десен 
и катастиг кога је учинио преузв(ише)ни: Бадоер од ове све краине, 
раздро се већи дио и стога је пуку велик дескомод у њиове потребе кад 
би се служили. Зато да би се в:в(ашом): п:п(реузвишеном): наредбом 
изнова учинио десен и катастиг; А ови вице пуплико Перито Ђуро 
Диодати, чоек није абио будући стар и многе путе пук има смућу, међу 
се, с његове неправедне мјере; За које све више именовате наше велике 
потребе препонизно припадамо к вашему престољу праведноме и 
милостивоме, и молимо в:в(аше): п:п(реузвишенство): да бисте 
погледали на нас превјерне судите вашијем милостивијем отачаскијем 
оком да нам допустите и управите ове наше препотребне молбе. Грација 
и проча.  
 
АХ, ТК, књ. 2, 11 
 

16. 
ТОПЛА  

(недатирано, вријеме мандата Вуковоја Вукова Јовановића) 
 

Жалба Топаљске комунитади на намете старјешина новског лазарета. 
Траже одређивање тарифа и услугу бродовљу.  

 
● 

Копија 
 
Од супљике која је презентала се у официју цивил од комунитади од 
Топле државе Новске, на име свије трговаца и мрнарице и молили 
комунита да им је упуте и кунпанају п:п(реузвишеној): г:г(осподи): 
синдицима инквижитурима како су је и кунпанали; Зато узимљемо 
копију од исте за сваке добре узроке и доспјетак и проча31. 
 
Пресв(ијет)ли: и преузв(ише)ни. г(оспо)до: г(о)с(по)до: синдици 
инквижитури о(д) Далмације и Арбаније. 
 
                                                
31 Знатно ситнијим словима, истом руком, веома оштрим пером 
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Препонизно о умиљато приступамо ми сви трговци који гоћ идемо по 
мору и по суху, и у бутигам и сва мрнарица сви јединокупно и 
јединодушно који смо од превјерне комунитади од Топле државе Новске 
су овијем нашијем препотребнијем и плачевнијем молбам ниже 
означенијем пред престоље в:в(ашега): п:п(реузвишенства): За 
канзалијера од колеђета од шанитади неситост, скупост брезразложну, и 
брезразложно наплаћујући сваку ствар у офици сувише него у лазарете 
од Спљета. Ко стоји контомацију у лазарет ако оће имати пра(к)тику 
узима по Z 28: За ко изкрца робу у лазарет оће за мандат по либара девет 
и четири солда. За кад даду опет пратику исто и(х) роби у лазарету по 
либара двадес и осам. За ко дође од контомације у ови порат с интересом 
да и(х) портића ако оће и провижијун од уста учинити, облега га да 
учини колеђету и наплати сваком и сваки пут за колеђет по либара 
тринаес и солада осамнаес. Ако оће који судит купити у броду од 
контомације, што није од суспета облега га ако ће изкрцат да учини и да 
за мандат по двије либре и два солда. За који се врне из Млетака с по 
контомације и дериторно скури му контомацију, узимље му за пратику 
по либара осамнаес и солада десет. За ко прекрца робу из брода у брод за 
за понијет је од контомације у Венецију наплати по двадес и шес либара 
и двадес солада. Који канзалијер стоји у овом колеђету без промјене него 
једном кад кураше скала Турци га у Млетке дигоше и тада стави свога 
небуда, а он владаше доке се опет на форцу аспри чини и стаде за 
канзалијера. А ове безразложне спенце што потеже само с једнијем 
орденом естраорденарија одржао га и проча. Ма преузвишени мађистрат 
од млепајата није му га ктио потврдити бивши неправедан и тако 
наслеђује чини богатаство избира до дневи данашњега. И зато терговци 
с њиовијем трговинам и по суху и по мору одбиштију се многи и многе 
путе рад(и) безразложне и сувишне спенце иду у лазарете иностраније 
принципа, како и ође ђе је близу репуплика рагузинскаја иду у њиове 
лазарете; Зато просимо и молимо препонизно, вв(аша) пп(реузвише-
нства) да разбистрите, сваком могућом власти изкорјените канзалијерске 
опачине и наредите осле да се промјењују кад и депутади и проча. И 
регулате и пошљете овом колеђету од шанитади тарифу приличну оној 
од Спљета скале у овој провинци(ји), да по њој и по вашем исправљењу 
наплаћују сваку ствар. Не више да се људи трговци и трговине и 
комерцио не одбија на туђе скале од мора и суха, него ли ође обрне 
накића креши и цапти, за фајду нашега преведрога принципа и овије 
сиромаха судита помоћ будући је преведри принцип учинио скалу 
франку на овијем анти муралнијем конфинима Отмановића. И сувише за 
пасапорте што чине што чинимо ми судити у кариге естраорденарије од 
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неколико времена изнова постављени по мору и само и наплаћујући по 
шеснаес газета. И најприје за Будву, Корчулу и ближе чинауи32 а гратиш, 
а доље с платом како смо рекли. А саде ђе гоћ оће који судит поћ на двор 
Понте од Оштре наплаћују подпуно под неколико дана облегају нас с 
новом инпоштом да и по суху ако оће поћ ко куд са феди наплаћују нам 
како више. И опет на пасачијере што је прије било, сваком сваком 
пасачијеру на башка даје десет у барци једној ако оће и у Дубровник поћ 
наплаћују сваком како више по шеснаес газета. Како судити сиромаси 
стиштени смо како силом са безразложном спензом да се чинимо Б(ож)е: 
сачувај зли људи не могући живјети могли бисмо упас(ти) у дезграцију 
од правде, која дезграција од судита опачини канзалијерској мила је, а 
милости отачаској нашега п(ресвијетлога): п(ринципа): мрска је. А за 
највеће како карига естраорденарија саде стоји највеће у Котору 
сиромаси судити, ако ћемо имат фед у овога канзалијера од санитади, не 
даде доке прво пођу у Котор осамнаес миља, за барке и возце тратимо 
многе новце. А прије бјеше обичај и остављају и подписатије ин бјанко у 
овом колеђету и без труда и трошка судита бјеше нам, а саде облегају 
нас свакога и сваки пут да иде у Котор и пенча чинећи; И зато просимо и 
молимо препонизно в:в(аше): п:п(реузвишенство): да нам пошто 
разберете и регулате, и ако преведрога принципа мисли није какве фајде 
да и(х) дигнете, ако ли а оно чините до Корчуле и Будве и ближе, а 
гратиш да нами дају. А по суху с феди: с феди и на пасачијере да изнова 
не инпољају, а оне по мору оставе подписате за имена ин бјанко све 
кариге провидурске официји или у колеђету за судити сиромаси да 
моремо боље и прије наше после оправљати и толики превелики трошак 
идући у Котор и проча спаринати; И сувише за булентине атестате од 
вјере и доброте апробитади, што су изнова изашли има три године цирка 
да без њи(х) неће да учине пасапорта реченога и наша и(х) официја 
цивил од комунитади чини словенски и ређистрава без плате што није 
право. У официју естраорденарију неће да га прима него латински. И 
зато сиромасим судитим узима драгоман и(з) словенога у латински 
шеснаес газета. У официју естраорденарија за пасапорат како смо рекли 
шеснаес газета; И зато препонизно просимо и молимо в:в(аше): 
п:п(реузвишенство):, ако се море ове болентине укинути или кариги 
естраорденариој и ђе буду пасапорти наредити да и(х) прима по словено 
од наше комунитади, а они имају своје драгомане да ми сиромаси 
рекуперамо се од преумноженије спеназа за свашто; И сувише за булете 
што су се чиниле за поћ по свем стату, а навлаштито за Венецију; У овој 
                                                
32 Чинећи? 
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офици провидурској и у почетак ове скале биле су свеђ по двадес и 
четири солда, а има неколико времена како су канзалијери надоградили 
и узимљу нам по либара шес, и солада осамнаес за сваку свакоме и стога 
се дизгустају терговци који долазе на ове скале знадући по колико се у 
друге скале и лазарете наплаћује булете навлаштито оне за Венецију; И 
зато препонизно просимо в:в(аше): п:п(реузвишенство): да бисте 
наредили овој п(реузвишеној): каризи провидурској да чини прокламати 
креминале и цивиле тарифе од вас изнов послате и по њима да се свака 
ствар наплаћује. А за булету двадес и четири солда, да ми сиромаси и 
други фурешти трговци будемо смирена срца  долазити скали и к 
лазарету и носити терговине за Венецију, и за стат које се допуште; И 
сувише за каригу од армирале у овом порту и скали франкој од Новога, 
како је узет ови град с оружјем преведри принцип из руке обћенога 
непријатеља Турчина и с изгубљенијем многе наше браће из првице био 
је Бронза за неколике године. Потом, видио је преведри принцип да у 
ове воде није од потребе те кариге ни агравија права дигао се и стало 
веће од тридесет година ови порат слободан,. Потом Илија Криловић 
покојни не знамо како се приказао у п(реузвишене): кариге ђенералске и 
дали му је њему опет. Држао је за живота с платом из госпоцке скриње и 
сувише од бродова оздирао анкурађе, без да има како је дужно, ни 
магазина, ни чела ни анкура, ни једне барке да оде срести брод и увест у 
порат алогат и у потреби дат помоћ од армијаја (!), већ чинили свеђ 
конфужиун. И многи се броди одбили и пошли у друге порте скале и 
лазарете дубровачке бивши наплаћивао од свакога и малога и великога 
брода по по дуката у сребру. Бивши се речени Илија Криловић у 
прошломе љету преставио од овога на бољи живот и пошто је умрхо 
анкурач али арбурач канзалијер од санитади наплаћује јоште која карига 
даје штету превелику дохотка нашега п(ресвијетлога): п(ринципа): од 
овије лазарета; И зато просимо и молимо препонизно в:в(реузвише-
нство): п:п(реузвишенство): да ову каригу уничтожите и депенате за 
вазда одсле да је порат слободан и бродови сваки да слободно се бе(з) 
сумње анкурача могу се попежити овој скали и лазарету, фајде 
п(ресвијетло)м: п(ринци)пу: и нас сиромаха судита; За које све више 
именовате наше велике потребе, препонизно припадамо к вашему 
престољу праведном и милостивом и молимо в:в(аше): п:п(реузвише-
нство): да бисте погледали на нас превјерне судите вашијем милостиви-
јем отачаскијем оком да нам учините и допустите и наредите ове наше 
препотребне молбе. Грација и проча. 
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Биљешка на листу пагинираном бр. 19, уз препис исправе на 
италијанском језику: 
''Ово је шупљика предата преузв(ишени): Сенат на владику'' 
 
АХ, ТК, књ. 2, 11 - 12 

 
17. 

ТОПЛА (није датирано) 
 
Жалбе Топаљске комунитади на надлежне власти поводом питања 
располагања земљом и пандурске службе. Бране се елементарна права 
женских насљедника. Подсјећа се на дукал 3. августа 1701. године. 

 
● 

Копија 
П(ресвијет)ли: и преузв(ише)ни. г(осподо): г(осподо): и госпо(дар)има: 
грљенијем синдицима инквижитурима о(д) Далмације и Арбаније 
 
Мухур С(вето)га Вазнесенија Х/(ри)с(то)ва. 
 
Препонизно и умиљато долазимо на име свега пука от превијерне 
комунитади од Топле државе Новске, су овијем нашијем плачевнијем 
молбам, пред престоље вв(ашега): пп(реузвишенства):, за објавити вам 
наше превелике потребе, немирност од нашега живљења и напредка и 
почетка сломљења нашије привелеђа и оштрије новије постављења. 
Мало стојимо свеђер у уфању темељитом у Г(оспо)да: Б(ог)а: и нашега 
п(ресвијетлога): п(ринципа): и вв(ашега): пп(реузвишенства): милост 
отачаскују да ћемо уживати  и од напредка како смо и досле, мирност, 
слободу и милост обећану нам под крилом преведрога владања и проча; 
Јест шесет и три године како је допустио Г(оспод): Б(ог): срећу оружју 
нашега преведрога принципа, те с помоћу и нашега пролића крви 
примио је ови град Нови, а ина друга мјеста о(д) Далмације и Арбаније и 
Ерцеговине. Нијесмо никада мањкали пролити нашу крв ђе гоћ нам је 
заповидио п(ресвијетли): п(ринци)п: како сједокују наши атестати и 
проча. И ми ови пук како ондај остао је, а неко потља на помирењу исте 
рати, позвао нас је п(ресвијетли): п(ринци)п: из ближњије мјеста из 
провинције од Ерцеговине и дошли смо под његово крило од наше добре 
воље оставивши сва наша добра дигнућа и стојећа. И за нашу службу 
мирит и јунаштво дао нам је како и дукали од п(реузвишенога): Сената 
од 3. августа 1701-, куће и баштине по мало ђе је коме могло запанути 
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код овије антимуралније и тијесније конфина Отмановића који су близу 
града тир од лубарде, нама и нашијем последњијем у вјекове да и(х) 
уживамо с облегом од стабиљене плате да плаћамо у камару фишкал од 
Новога како и плаћамо. И да не могу нам се бит дижене од приватније 
п(е)рсона без никаквије лаудемија, него ли да нам даду инвештиде и 
препишу у либра и катастиге мукте, већ ако би с окажијуном од обамрћа, 
или би пасали који у туђу стат, не вели мушки него фамиља да њее 
порцион ондај пане на госпоску вољу. А и у првој дукали допуштено 
нам од преузвишенога Сената 6 – марћа 1698-, међу осталијем за млине 
барке барке и арбураће јест нам азентао нас о(д) децима или ливела за 
куће и врте. И тако смо до дневи данашњега на добру вјеру 
п(ресвијетлога): п(ринцип)а: уживали мирно, сва господа пресвијетлога 
принципа: прикажевници с њиовом правдом држали нас и од свакога 
напастовања бранили да нам су наша привелеђа испунита. И вазда и 
свакоме кад који умирао без мушкога остајало је и насљедовао и женски 
род ко(ји) је и он уд од фамиље како је у дукали биљежато и како је и 
право и у свијем обичајима да иде крв по своијем жилама, а 
пре(с)в(ијетло)ме: п(ринци)пу: свеђ да се плаћа његов данак у речени од 
онога који наслеђује. И толико колико је то за закон обикнуто у овој 
земљи, мало је који преписивао на себе него стоји и саде у катастигим у 
камари фишкалој од Новога на имену онога на коме је најприје уписато, 
а фештида нема већ ако сами говори него или дукал служи за фештиду 
по наследију коме остане тај и дециму плаћа. И од женскога пак по 
милости Божијој: рађају се и мушки и женски и тако наслеђује и тако 
милећи нам се кад нам може нашем насљедку и роду останути. Те смо 
прионули и земље радили сваки што је био јаки и накићивали лозом 
смоквом и маслином и свакијем воћем плодоноснијем. Само јесмо који 
гоћ од реченије фамиља продавали који гоћ процион од истије земаља с 
меораментима и то с тестиром господскијем и струментима с књигам 
декретом инвештидом ђенералском који потребе и своје ради и за 
дециму, а веће ради комода многе наше браће судита новије из речене 
Ерцеговине кад су разумјели од нас фале од нашега помиловања и 
мирнога уживања на ови начин под крилом п(ресвијетлога): п(ринцип)а: 
Многе смо приосвојили и дошли су и долазе и дан данашњи и још би 
долазили и не имајући земље од госпоцкога разлога нам је тако мука ми 
један другом попуштамо, или с продајом или з дугом или с промјеном 
или з улогом за моћ оградити куће и порте ђе је прилично да нас је више 
у комунитади нашој и на свакој служби пре(свијетло)м: п(ринцип)у: за 
обрану с нашијем јунаштвом  овом граду и ђе гоћ нам заповиде и за 
умножење и накићење комерција и ове скале франке; Толико и у 
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најпоследњој рати по милости Божијој: помогли смо приосвојити 
конфине пошту од Царина, Обрћа и Зубаца и Попова, саставили 
комуникацион з Далмацијом до Неретве, и Турке у требињском граду 
држали свеђ затворене. И чинили многа славнодобића и провинцији од 
Ерцеговине и Арбаније и проча; И за нашу службу вијерност и мирит 
дао нам је п(ресвијетли): п(ринци)п: привелеђа и еженциони и грације. И 
ми има пак 25 – година цирка чувамо континуо и на миру страже на 
овијем линејам Отмановића непрестано дан и ноћ, само што нам дају по 
једну литру бешкота, а то је наше смућење највише поради. Скоро ђе 
пође Перо Драшкићевић и за њим многи други из ове краине у Шибеник 
и одржао је из официје в:в(ашега): п:п(реузвишенства): и донио једну 
инвештиду од 1750- 4 луља пасатога на  земље покојнога Ђурице 
Ђуричића који је један од истије фамиља у предреченој дукали од 1701- 
конпренђен коме је истом погибао отац Богдан првога пута кад је био с 
краином у боју с армадом под Оцињем. А исти Ђурица пошао пак на 
службу олтра марину и срзентом на служби вас свој живот учинио и 
умрхо скоро. И иза њега су остали мушке главе и ако су подјељени и сад 
су живи небудови, Јово и Дамјан и његова иста сестра Манда покојнога 
Ђурице Ђуричића која се удавала дваш и има своје ђеце и унука 
мушкије коју по обичају и по дукали нашој ти ђе је наследује од брата и 
од ње коме се чека која је и досад то уживала са свијем меораментима и 
стала свеђер на темељу у истој кући. И отимљу јој иста браћа 
Драшкићевићи речене баштине истој сиромашици Манди и унуцим 
неправедно сву земљу и на њима много мука од њи(х) стављену; И 
сувише у истијем инвештидам јесу многи обичаји изнова сви разлики од 
нашије прије старије обичаја и превелеђа, а све у штету нашу и погибију 
наше муке и проча; А то је у оној фештиди обећава нам се друга тегота 
што би приставила г(о)сп(о)цка воља сувише од прве узакоњење и да ни 
једна продаја ни препис не ваља ни досле ни после која би се учинила 
о(д) добара стабила негли мушки насљедници да и(х) могу узет вазда 
мукте и сасвијем меораментим учињенијем на њима. И да и(х) не 
можемо оставит с тастаментом ни з даром ни с продајом ни с ливелом ни 
у залог ни у прћију ни дат вративши прћију ни с никавијем што би се 
могло измислити начином. И ако не би за двије године работали земљу 
да одпада о(д) добара инвештиде. И да осле ред женски не може 
редитати добра стабила пошто умре мушки; Зато предлагамо пред 
в:в(аше): п:п(реузвишенство): отачаску милост. Теготе никакве друге 
ови наш пук сиромашки вилајет поднијет не може, јере смо у превеликој 
неизреченој тјесноти наше земље камените и стрмените. Сваки дажд кад 
нађе оно мало земље што је сноси сласт у море и замути се море до 
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вратла. А ми сиромаси идемо по мору и по суху ризикамо с нашијем 
животима и што придобијемо уложимо. И метнули смо наше и туђе у 
исте земље, а доста нам је теготе и оно што нам наплаћују. Има 
неколико година четврту сувише узимљући газету по три беча. И са што 
је многи пук у дугу, мало се може имат интраде од сијаће земље више 
о(д) децима. А за продаје и даре и промјене и ливеле и залоге не моремо 
да не чинимо. А највише како смо прије изрекли, за комод од умножења 
пука и војника, з допуштењем госпоцкијем с иструментим, с декретом и 
стимадурим пупликијем како је по свему свијету и у владању све наше 
п(ресвијетл)е: репуплике продава се своја мука плаћајући у речене данке 
п(ресвијетломе): п(ринцип)у: свеђ они који купи понтуалије. И зато се 
смутила сва ова земља људи часни и од начина кад се не може наша 
мука продат дароват промијенит, ливелат ни заложит ни за дуг дат. Ми 
сиромаси мобила немамо а од муке на стабилим кад нам се узме слобода 
да шњом не владамо то што је ко заитио у дуг коме не море му ни има су 
што платит. А у напредак не да нико никому у вјеровања нема у име ђе 
су тадај безделице и лењиви радују се и круне веле мобил немам а 
стабил не могу нам узет ни на њим муке. Сад нећемо дат ни платит 
ником никад ништа, а галантоми људи од части и трговци прави 
узмутили су се и смели, ни(ти) се мили ником око земље радит ни садит 
је кад од муке нијесмо господари чинит по нашем произвољенију нити 
моремо занате пословат. Ни трговину неће да да осле нико ником аспре 
ни на добит, ни на ризик ни у ортачину, говорећи ако изгубиш чим ћеш 
платит. Мобил немаш, а од твоје муке на стабилим нијеси господар, те 
се разбија комерцио и трговина инчен индуштрија и п(ресвијетлом): 
п(ринципу): доходак о(д) дација, а људи живљаху у паиж и на двор од 
паиза се инђенавају преранити један з другијем часно, што је мило 
Г(осподу): Б(огу): и п(ресвијетло)му:  п(ринци)пу: да нијесмо шашини 
ни зли људи и проча; У овој држави и није обичаја дават добра стабила у 
доту него ко је што ијаки у мобилим самијем већ ако приступи женскоме 
по наследију; А с тастаментом, ако оставимо нашу муку, или ономе 
ономе коме се чека, или ко оће који дат за душу и за укоп, и за наш дуг 
коме смо дужни да се наплати. А за земље ко не послује за двије године 
ако не узработамо земље да пада о(д) добара од инвештида. Ово је 
разлог доње Далмације која не плаћа канона аспром него кад посије даје 
десет, а кад посије не даје ништа, те је п(ресвијетлому): п(ринци)пу: 
штета. А ова је земља под каноним на јаспре или сијемо или не сијемо, 
свеђ плаћамо, те ако је и земља неплодна или сирјак нејаки и ако не сије 
плаћа. А кад подрасте и ојача прионе и послује и помаже се. А за да не 
може женско редитат добра стабила од напредка, како су и досле кад 
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није мушкије, тадај што ће наше фамиље женске несрећне и и невољне 
наше мајке сестре и сћери да гледају да им други туђ ужива очину муку, 
а оне да мру од глади, али пођу просити, ма немају у кога. Сви смо 
потребни, али да се учине жене од свијета које је Г(оспод)у: Б(ог)у: и 
пресвијетлому принципу: не мило, а нашем словено србскому језику и 
народу јест необично и супротивно. Ми ни на један начин ни кондици 
нијесмо прилични доњој Далмацији, а преведром владању фајде мало је, 
већ ако самијем миништрима наплаћујући скупо таке инвештиде. Него 
ми смо смијешани с Боком, јесмо први град и кључи од Боке од Котора и 
све Далмације и на свакој служби на ове стране јесмо први, затворени од 
суха о(д) Дубровника от злобе репуплике рагузинске ш(а)љући и дајући 
континуо аспри Турком за затворити на Нови како су и затворили скалу. 
И Црногорци краду нас и додијевају с лупештином, а од мора Оцињани 
и Барбарези, те од које Боке ни једна комунита нема агравије ни овакога 
како ми досле, ни Котор, ни Перас(т) ни Рисан, ни Доброта, ни Прчањ, 
ни которски контад Миољски збор, ни Грбаљ, ни Будва, ни Паштровићи, 
они не подносе теготе ни имају велике службе. А ми троструко служимо 
чинимо свеђ континуо чувамо стражу на линеје на линеје како краина. А 
све наша браћа иду и служе на голе олтра марине и оне од кунпанија од 
цернида кад је од потребе; За које службе и мирите припадамо вас ови 
пук велики имали од комунитади од Топле државе Новске, с плачем и са 
сузами на ноге вв(ашега): пп(реузвишенства): просећи милос међу 
осталијем краинама од Боке да нијесмо укорени ни угрђени теготам ни 
штетом предреченом ни никаквијем новијем постављењем јере ми 
поднијет не моремо одиста, негли да уживамо наша привелеђа и 
еженциони и грације и дукале и мирност и слободу осле како смо и 
досле да оволики народ не погине и не разури се и међу се да се не 
покоље. Него свак да је господар од своје муке, са својим знојем и 
трудом при освојене да за таковују отређује коју милос буде вјекове ови 
пук уздржати вијерност и службу свом п(ресвијетло)м: п(ринци)пу:, И 
молити Г(оспод)а: Б(ог)а: за вв(аше) пп(реузвишено) здравље и 
узвишење и благословити нас и уру кад сте дошли на ове стране; 
 
И за увјереније постављамо наш мухур братински. Грација и проча. 
 
АХ, ТК, књ. 2, 13, 14, 15, 16 

 
♦♦♦ 
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Слиједе преписи докумената на италијанском језику са одређеним 
ћириличним биљешкама, начињеним увијек уз лијеве ивице рукописа: 
 
Copia trata d’altra simile 
Serenisimo Prencipe 
 
Quelle numerose Regolacioni nostre Fedelisime suditte che professano 
il Rito Grecho nella Dalmacia, et Albania Venericosevo suplichando 
sino dall anno 1720 Vos ta Ser ta pero che mancando la Ressidenta 
d’un Veschovo sudito d’loro Rito sono costteti a richorere per le 
ordinacioni da loro sacerdati per le  Veschovi Esteri d’Rito 
medesimoconfessioni et altre matterie sachramentarie a che sono nella 
Servia fra Turchi et in altra confinanti Provincie Christiane  lassiare 
loche da questo motivo di Religione sono mosse molte Famiglie a stato 
Publico et ad allinare altre dal Ridurscisi mentte senza Pastore li 
sacerd.i si rendono vagabondi, ignoranti, schottumanti, i Popoli 
Scandalizati, e senza sochazi, e direcioni spiritualliti perdono le 
Annime Percio Suplicanano, che dalla publica Religiosa Pietta fosse a 
tanti e si grani disordini posto il Rimedio con assegnarli un Pastore 
sopra tale suplichenole istanta il nostro Religiosisiano Prencipe sempre 
Protetore de suoi suditi Profesori de Rito Grecho in Pregadi 1722 li 11 
Ap. le con suo Dechreto Ordino a S. E. Prov Gene. in Dalmatia et 
Albania d’e-stender le diligenze secondo il praticate nel Regno di 
Morea, et altri luoghi e devenire alla sialta di qua... Religiosi suditi 
acoreditati da passare alla .... . d. Piu Regno in Vescovo de Greci. ma 
dilacionata per molto per molto tempo le loro speranza ricasero quei 
Regolacionamente a Vos. ra Ser. a del 1735...33 
 
''Ово је шупљика коју су предали из доње краине за ка(но)н 
п(ресвијетлој) г(осподи) г(осподи) инквижитурима поради владике''34  
 
''Ово је шупљика за сох''35 
 
''Ово је шупљика за скалу''36 
                                                
33 АХ, ТК, књ. 2, 19 
34 АХ, ТК, књ. 2, 20 
35 АХ, ТК, књ. 2, 20 – на стражњој страни овога листа 
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''Ово је шупљика контра Карла Фунтане, да не буде канзалијер цивили у 
Новом и проча''37 
 
''Ово је шупљика п(реузвишено)м: ђенералу о(д) Далмације презентата 
за владику и проча како у њојзи''38 

 
18. 

ТОПЛА, 25. мај 1752. 
 

Интервенција Топаљске комунитади поводом фалсификата печата 
комунитади. 

 
● 

Копија  
 
Пресвијетли и Преузвишени господине господине грљени  
 
Мјесто печата с(ве)тога вазнесенија Хр(исто)ва 
 
Су ове двије ријечи приступамо пред в(аш)е: п(реузвишениј)е: ми 
ка(пета)н: од комунитади и суђе на име и осталије главара и старјешина 
од превијерне комунитади од Топле државе новске, затужити се Вашем 
преузвишенству како нас је авизао наш брат и посланик и прокаратор од 
комунитади наше, да му је капитала једна књига преко руке Вашега 
преузвишенства отворена писата на име капетана и суђа, а Никола Павић 
подписао се за канзалијера капетанова. Зато пропонили смо на збору 
нашему је заминали потанко работу и нашли смо да није писата са 
знањем колега од банкаде ни другије  главара ни старјешина него да је 
да је фалца. И ко је чинио нека и одговара и просимо од правде да буде 
кастигат ко пише на име комунитади без њиова знања да други пут 
друзи устраше се не чинити овакије ђела. А ми смо нашем прокаратору и 
брату Марку Мирковићу дали у прокури факолта да комунита брани од 
свакога супротивника а навлаштито супроћ Доменига Мингона из града 
обранит нас и за така ђела просити правду за катастиг који је нашу 
комунита офендио и писао у преузвишени сенат, у преузвишени 

                                                                                                                
36 АХ, ТК, књ. 2, 21 – на стражњој страни овога листа 
37 АХ, ТК, књ. 2, 22 
38 АХ, ТК, књ. 2, 23 – на стражњој страни овога листа 



 279 

мађистрат од соли, у п:п(реузвишене): г:г(осподе): синдика инквизитура 
прошлије у Далмацију, да су наши главари капуријони и да нам уставе 
грацију од соли или су 4, гратцка депутата с каригом подијели нам и 
плату да нам дигну. И у закон наш грчаски да смо јеретици и чизматици, 
за које Ваше Преузвишенство препонизно молимо да ту фалцу књигу 
грацијате нашем посланику Марку Мирковићу за да нам је он пошље 
исту да боље изиштемо  истину ко је фалцо писао И да буду кривци 
кастигати, а нашу комунита зато и за другу сваку потребну работу 
проте(н)ђите што је праведно и будете помоћници, јере смо на овијем 
тијеснијем конфинима Отмановића у великој тијесноти и муци од 
сусједа и Црногораца, Дубровчана, и од Турака Требињана, Оцињана и 
од Барбареза, да и ми са свјем пуком  за Вашу милост будемо молити 
Господа Бога за славу и фалу нашега Преведрога Принципа и Ваше 
узвишење, Ваше куће, цјеливајући В(ашег): П(реузвишенства): скуте од 
феште. И за увјереније потписујемо се сва банкада с овакијем подписом 
су наше праве књиге од капетана четири суђе и канзалијера. И 
постављамо наш печат братински, 
 
С Топле држава новска на 25-мађа 1752, по грчаски 
 
Гаврило Квекић капетан од комунитади, Ја Трипо Матишоровић подписа 
за истога по његову ордену не умијући он писати 
Јово Жарковић суђа од комунитади --- 
Ја Божо Ожеговић суђа од комунитади, Ја Илија Радибратовић подписа 
зањ по његову ордену не умијући он писати – 
Јово Злоков суђа од комунитади, Андрија Јововић подписа зањ по 
његову ордену не умијући он писати – 
Томо Сабљичић суђа од комунитади --- 
Матије Јововић канзалијер од комунитади --- 
Пресвијетлом и Преузвишеном гг(осподару) и господару грљеном 
господину Пијеру Корери наш патрун у Mлетке, ----- 
 
АХ, ТК, књ. 2, 24, 25 

 
19. 

ТОПЛА, 12. октобра 1752 
 

Топаљска комунитад дужду у Венецију тужбама на поједине провидуре. 
 

● 
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Копија 
Преведри Принцип 

 
Простиремо се с нижајшијем поклоном ми ка(петан): и суђе и остали 
главари и старјешине са свијем пуком од превјерне комунитади од Топле 
државе Новске, који смо на овијем тијеснијем конфиним Отмановића, су 
овијем нашијем плачевнијем молбам пред ноге вашега краљевскога 
престоља. И разложити вам наше превелике муке и потребе и педевсање 
које подносимо од сваке стране а навлаштито саде од прикажанија ваше 
преведрости п(реузвишенога): г(осподина): провидура нашије од Новога 
од неколике године или од себе или од лозтвора (!) нашије настављени  
од пасатога провидура Марина Витурца који нам је чинио свако зло и 
неправду у његову ређименту. Међу осталијем наше свештенике, 
калуђере и попове од грчкога закона и педевсао и метнуо у тамницу и ју 
гвожђа који одкупљивали су се за динаре. И нашу браћу од комунитади 
мучио и глобио; И јуздержајући се дослен ми не плакати на њега, саде 
нас понукује скорашње педевсање од нашега провидура п(ресвијетлога): 
г(осподина): Луке Минија, да објавимо заједно, обоје плаче под 
садашњем п(реузвишеним): г(осподином): Луком Минијом. Био је 
капитуо у руке од правде један лупеж који је зло живио и отимао туђу 
муку и који казиваше и друге лупеже који чине зло не само нам(а) ма и 
ју статим принципа конфинанта у прошлому мађу. И пошла је наша 
комунитад  учинили смо иштанцу да буде асигурат з гвожђима и судом 
по законима кастигат а он иако нам се бјеше обећао не гће кастигати 
него ли потегао од њега динаре и за мито ослободио га је. Тако после 
дошла је наредба од п(реузвишенога) г(осподина): сопра провидура, да 
отворимо очи и да имамо појму врху људи који зло чине и краду у 
турскому и ју дубровачкому да и(х) правда фата и добавља. И тако су 
имали темељиту појму сви главари. Брзо је капитао један лупеж те 
главар од онога села авизао г(осподина): кон(те): сопраитен(дан)та, који 
је он(и) час послао људи плаћене и јуфатили су га и дао га је у руке од 
правде п(преузвишеному): г(осподину): сопра провидуру. Тада је наш 
провидур Лука Минијо звао онога главара и ставио га је у тамницу з 
гвожђим на ноге педевсао докле је отио тако. Не имају главари корађа 
услуживати када су педевсани; Тако и за ђустицијере није нам ктио 
допустити да имамо наше ђустицијере, од комунитади з двора како је 
био и прије обичај и под првијем ређиментима, с чеса је наш сиромашки 
пук пасате гладне године много патио. Зато препонизно со поклоном до 
земље припадамо пред ноге вашега краљевскога престоља да погледате 
вашијем отачаскијем и милостивијем оком на ове превјерне судите и 
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покријете нас нарешенијем крилом од обране да у напредак не будемо 
подносити теготе ни педевсање ми ни наши с(ве)штеници него да 
будемо имати милост и обрану како прави и вијерни судити, А ми вас 
ови наш пук и наши насљедници у вијеков обећајемо се вијерно 
обеденто служити с оружјем у руци до последње наше капље крви и 
молити Г(оспод)а: Б(о)га: за славу и фалу и славно добиће 
распрострањење и умножење годсму имену. Грација и проча. И за 
увјереније подписујемо се. 
 
С Топле државе Новске на 12: отобра :1752= по грчаски, 
 
Марко Ожеговић ка()н од комунитади 
Матије Јововић суђа од комунитади 
Митар Црногорчевић суђа од комунитади. Алесандро Аћимовић подписа 
зањ по његову ордену не умијући он писати 
Станиша Воинов суђа од комунитади. Ја Панто Ђуровић подписа зањ по 
његову ордену не умијући он писат; 
 
Трипо Матишоровић канзалијер од комунитади 
 
АХ, ТК, књ. 2, 25 
 

20. 
ТОПЛА, 7 јуна 1756   

 
Тужбе Топаљске комунитади ванредном провидуру на поједине 
провидуре. 

 
● 

Препис 
Прес(вијетли): и преузв(ишени): г(осподи)не: г(осподи)не: 
сопрапровидуре 
 
Потиштени и мало мање него уморени у живот у убоштво и у части 
несретни пребиваоци превјерне комунитади од Топле државе Новске. 
Дуго је вријеме да уздишемо и желимо да нам дође сретнiи час у кому 
бисмо могли виђет образ нашега п(реведро)га при(нци)па: пасти му на 
ноге и приказат му наш горки плач и тужбе уздајући се да би се сажалио 
на наше несреће и дао нам потребно провиђење виђети похарану и 
погрђену ову краину која је да му цапти конфина свом покрај турскога и 
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рагузинскога. Надарио је и наресио исти преблаги принцип његовијемa 
благодарнијем милосрђем које се виде и чате у толико прeведрије дукала 
и осталије поклонитије књига и декрета; Нека дође нама тај сретни час 
када је предобри Б(ог): и пребистра мудрост преве(дро)га: Сената 
послали су на ове краине вас преузв(ише)ни: г(осподи)не: кому како 
нашем принципу падамо с образом на ноге ми ка(пета)н: и суђе главари 
и старјешине од више речене превјерне комунитади, на име свега пука и 
све наше тужне и невољне краине. Што смо ти учинили пресв(ијет)ли: 
принципе с коијем злијем ђелом ти смо заслужили да оволико дуго 
бријеме јучечемо по(д) тешкијем јармом од прогонства нашије 
заповједника очитес невоља које смо поднијели под владањем 
пров(иду)ра: Витурца који су много потеге узрочили преведром 
принципу, а доста јадра и уморенија нашему сиромаштву; Нијесу 
престале за тијем арате нас и под онијема који су за њим дошли и под 
сопра провидуром Мором који мишљасмо да ће нас. А он и његов 
министар умори нас и наше сиромахе одрије и подави неправедно. Тако 
и провидур прошавши Пицамано одрије многе сиромахе и стави многе 
теготе и остави уписате овому који је за њим дошао да нас и он потиска 
и мечи; Али преуз(више)ни: г(осподи)не: не моремо веће терпљет 
прогонство садашњега провидура Алесандра Шимитекола који мори нас 
не само с новијем инпоштам и теготами, све то већијема од њега 
надограђенијема, ма дави нас и таре на све стране и начине и главаре 
наше не прима с части и арђаво тратаји. Говори да нема суђециона ни од 
кога до од Б(ог)а: и да идемо плакат се ђе оћемо. Шаље патуље у неђеље 
и кад му на ум пане у пук да се смути и покоље краина с принциповијем 
оружјем што није него одлуци остало да се није згодило до сад толико 
пута горе него је прије било. Фата сиромахе за мале ствари и када и(х) не 
море уфатити чини да обраћају солдати пушке и скрокају на сиромахе. 
По рашта ту скоро да уфати огањ једном солдату пушка коју је шкрокао 
на једну жену. Други пут на једнога чојека обоје од наше комунитади. 
Они сћаху остат мртви с кога могаше бит много већа смутња него она 
која се згодила под Витурцем. И тако колико би било муке 
прем(удрому): прин(ци)пу: и колико веће јада тужнијема праведнијема 
главарима и свој краини. Неће да зове с лаштинима него шаље фатут 
људи за мале ствари и по ноћи на двор града до турскије конфина и 
пирикулава на та(ј) начин да буде много зла прев(е)д(ро)м принципу и 
краини; Не видимо веће пре(вед)ри: принципе да нас владају твоји 
с(ве)ти закони ни по њима имамо веће суда како смо имали у прошаства 
времена, јере знамо добро да твоји закони заповједају да ако који скриви 
да му се информа процес да га правда зове да му даде начин да се брани 
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и да учини његове дефеже, а потље да изиде праведни суд и сетенција. А 
по њој криви да пати ма не прави. А ми сада, Б(о)же: мили што смо 
дочекали, да нас не суде таки закони него што нигда није било у 
словенској национи да се наши краичници фрустају међу два 
брандишока на пјаци међу дванаес лацмана како је учинио провидур 
Шимитекуло прошлије дана једном нашем од комунитади сиромаху за 
малу ствар што је фалио за коју закон не даје му већу пијену од пет 
либара. Кад је један ђустицијер кад ли су два либара десет како 
изговарају декрети п(реузвишенога): г(о)с(поди)на: ђенара Алесандра 
Молина од 6: новемра 1690: који су у камари фишкалој од Новога, ма не 
фруставати национале и краичнике; За које ствари плачемо горкијем 
сузами и до Б(о)га: и до вашега суда да нам се наша част врати на они 
начин како се вашој мудрости буде виђет. И да у напредак не буде на 
славенској национи фруставања јере смо ми саде јадни и увријеђени и 
како морамо с часћу од наше краине у потреби прев(едро)га: принц(и)па: 
подложит наше животе и главе за његову славу када смо прекорени пред 
друзијем краинама и кад нам је погрђено оно што нам је прев(ед)ри: 
принцип даровао у његовијем дукалам и декретима за нашу вијерност 
службу и мирит крв коју смо пролили под овом пјацом од Новога, под 
Требињем, под Љубињем, под Читлуком у Неретви, под Клобуком, под 
Баром под Оцињем у два пута и под четири метериза и племена поште 
аванцане Дубце, Царине, Обрђе и Попово. А пошто се мир учинио, што 
ни једна комунита и краина не служи, вазда с оружјем у руци чувамо 
страже на конфине линеја Отмановића у дневи и ноћи. До дневи 
данашњега околишени смо са свије страна с мора и суха примамо велике 
штете од Турака Требињана, од Барбареза, од Оцињана, и од 
Црногораца, и од репуплике Рагузинске који с њиховијем опачинам на 
форцу аспри митећи Турке затворају ову скалу од које свије; Почивања 
немамо ни дневи ни ноћи за превјерно и добровољно служити нашега 
честитога принципа, како изговарају толики атестати од наше превјерне 
службе- А пак намјесто да имамо за таке мирите које гоћ помиловање од 
нашије заповједника а они нас веће потискују и нове инпоште мећу на 
нас што нигда било није од како се Нови узео и нови аквишт учинио 
него нам је свђер била и допуштењу и милости пре(свијетло)га: 
при(нци)па: скала франко да моремо слободно купит и продат јере ако 
на овакој потребној краини и тијеснијем конфинима не инчења(ва)мо се 
живљет су мало заната и инчења умрли бисмо од глади или се учинили 
зли људи што није мило Г(оспод)у: Б(о)гу: ни нашему пре(с)в(ијетло)му: 
при(нцип)у: И не бисмо могли бит од невоље тако послушни ни(ти) би 
могао пре(узвише)ни: п(ринци): имат оваке вијерне судите на овој 
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краини; А саде не моремо узети ни инчењат се нигђе ни својој кући 
донијет провижијуна ни трговине учинити него или у мјесто доносимо 
из мјеста што гоћ однесемо инчењат се. Усиловати смо од нашега 
провидура Шимитекола и његова канцалијера који без части главаре од 
краине учини процесе и дере немилостиво не само за пуње ма и за саме 
ријечи кад се два поријечају што није прије било. И чине неке лишенције 
које се нијесу нигда чиниле на овој скали франкој за које нам узимље 
што се нигда узимало није. И ш(а)ље патуље и робе бутиге и сиромахе 
носећи робу сиромашку те неку продаје а неку чини да је одкупљују 
како да смо у Барбари(ји) и не моремо веће ни трпљети ни живљети; 
Зато из нова падајући пред ноге вашега преуз(вишено)га: 
г(о)со(подст)ва. (!) Са сузама на очима и на срдцу ми више речени 
ка(пета)н: и суђе главари и старјешине на име свега пука приклањамо ви 
ове наше невоље и дезграције у молбам у овој књизи од наше банкаде 
подписатој и притиснутој с мухуром од наше тужне и увријеђене 
превјерне комунитади. Да нам учините суд и нађете начин и провиђење 
и да ови наш горки плач прикажете на знање и размишљеније 
пр(еузвишено)му: г(о)с(поди)ну: ђенералу и прев(едро)га: Сената како 
вас умиљено ради Б(ог)а: молимо јера што већу поиму имамо за бити 
послушни и вијерни нашему пре(свијетло)му: при(нци)пу: то нам се веће 
људи и срамоте и педевсаније задају. И погинусмо без суда и разлога. 
Грација- 
 
С Топле држава Новска на: 7: ђунија 1756 по грчаски 
 
Јово Жарковић ка(пета)н: од комунитади 
Ђикан Павковић суђа од комунитади 
Ћетко Озринић суђа од комунитади. Ја Арсеније Сушић подписаг по 
његову ордену не умијући он писати - - 
Мато Гојковић суђа од комунитади. Ја Ђорђије Косић подписах за 
истога по његову ордену не умијући он писати - - 
Марко Перов суђа од комунитади. Ја Матије Јововић подписа за истога 
будући мољен од њега не умијући он писати - - 
 
Никола Комленовић кан(залије)р: од комунитади. 
 
АХ, ТК, књ 2 

 
21. 

TOПЛА, 3. децембар 1756 
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Представка Управе Топаљске комунитади поводом угрожавања слобода 
комунитади од стране новског провидура и нарочито његовог секретара. 

 
● 

Копиа. Пресв(ијет)ли: и преуз(више)ни: г(осподи)не: г(осподи)не: 
сопрапровидуре. Препонизно и умиљато долазимо ми ка(пета)н: и суђе 
од превјерне комунитади од Топле државе Новске, слуге превјерни 
судити нашега Превед(ра)го: Принц(ип)а, на име и осталије главара и 
старјешина и свега пука. Ово трећи пут су овијем нашијем плачевнијем 
молбом пред престоље В(ашег)а: П(реузвишенств)а: А то како смо слали 
у Задар наша два брата депутаде од наше комунитади на ноге 
Преуз(вишеног)а: Провид(ур)а: ђенерала од Далмације и Јарбаније 
Франа Диеда с плачевнијем молбам и на уста се потужили за исте наше 
потребе које је њиово ђенералско милосрђе примио је с његовијем 
отачаскијем благијем и милостивијем милосрђем и разумио је наше 
челаче и пожалио наше за наше немире и новитади што нм чине 
преуз(више)ни Лука Минио провидур наш од Новога, а много веће 
њијегов канзалијер којеју цивил и у креминал Матио Валери, који с 
његовијем врагоиштинам тенда и намеће и каригу за обрнути је на 
његову неситост. И обећао нам је јоште сувише послати наше гласе у 
Преуз(више)ни: Сенат ђе су пошле и остале молбе за ово ђело и рекао 
нам је да је послао своје ордене прије овамо на кариге да свака новита 
стоји сулпенђена, а да слобода стоји како и учинио Преуз(више)ни 
сопрапровидур до одлуке старије власти које имају бити. И донијели су 
књигу и предали смо је Преуз(вишено)м: Пров(идур)у: нашем од Новога, 
а то да има послати на њиову ђенералску обедијенцу његова канзалијера 
Матија Валери у то у име да обеде ордене почели су изнова упут 
бичавати ови пут како су виђели да је ваше П(реузвишењ)е: отишло у 
Котор, а не остаје ође који би нас бранио. Зато пошто смо погледали у 
књигу ђенералску за деспет нас су почели изнова арати и педепсати 
послали су по свој вароши по бутигам...  
С Топле држава Новска на 3. децебра 1756 по грчаски. 
 
АХ, ТК, књ. 2, 40 

 
22. 

ТОПЛА, 2. јула 1757 
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Молба Топаљске комунитади ванредном провидуру за ослобађање од 
дуга за прах и олово. 

 
● 

Копија 
Пресв(ијет)ли: и преузв(ише)ни: г(осподи)не: г(осподи)не: 
сопрапровидуре 
 
Препонизно и умиљато долазимо поклонити се ми ка(пета)н: и суђе и 
главари ид превијерне комунитади од Топле државе Новске су овијем 
нашијем потребнијем молбам пред владање вашега преузвишенства. А 
то је за грацију од соли која је устављена од партиданта од соли за пра(х) 
и олово, за које предали смо наше молбе в(ашем)у: п(реузвишенств)у:, 
просећи милости да нами преведри принцип будући поднијели злије 
времена и зиме превелике и сад пук пати и помире. А пра(х) и олово у у 
закисеље(ни)м пушкам изметнут је добри дио. За које в(аш)е: 
п(реузвишенств)о: писали сте п(реузвишено)м: провидуру, а јошт не би 
одговора. Зато пуку потреба велика од соли и подписујемо се на све што 
нам буде заповиђети п(реузвишени): провидур ђенерал, ако буде и 
враћати који дио, биће облеги главари и сваки који су чинили рецевуде 
кад су узимали пра(х): и олово, они да искупе и врате. Грација и проча. 
 
С Топле државе Новске 2. лијулија. 1757 по грчаски 
 
Вуковој Кнежев капетан од комунитади 
Лесандро Живковић суђа од комунитади – Ја Симо Јововић подписа за 
истога будући мољен од њега не бивши њега ође 
Филип Желалић суђа од комунитади – Ја Андрија Јововић подписа зањ 
будући мољен од њега не умијући он писати 
Симо Кочетановић суђа од комунитади -, Арсеније Сушић подписа за 
истога, будући мољен од њега, не умијући он писати 
Гаврило Мандић суђа од комунитади – Ја Ђикан Павковић подписа за 
истога будући мољен од њега, не умијући он писати 
Јово Жарковић главар од Топле за оне који су дизали пра(х) и олово, они 
и да одговоре - - - 
Гаврило Квекић главар од Пода, Ја Ђикан Павковић подписујем за 
истога по његову ордену не умијући он писати 
Марко Злоков главар од Бијеле, Никола Комленовић подписа за њега по 
његову ордену не умијући он писати 
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Мијо Вујатов главар од Кунбура Миочевића, Марко Симовић подписа за 
истога будући мољен од њега не умијући он писати 
Ђуро Ожеговић главар од Кута, Андрија Јововић подписа за истога 
будући мољен од њега не умијући он писати 
Томо Сабљић главар од Ратишевине, својеручно 
Аћим Косић главар од Мокрина, Симо Јововић подписа будући мољен 
од њега не умијући он писати 
Иво Мандић главар од Крушевица, Андрија Јововић, подписа за истога 
будући мољен од њега не умијући он писати 
Марко Драшковић главар од Требесина, Марко Симовић подписа зањ, 
будући мољен од њега не умијући он писати 
Томо Бокановић главар од Сасовића, Андрија Јововић подписа зањ 
будући мољен од њега не умијући он писати 
Митар Црногорчевић главар од Баошића Андрија Јововић подписа за 
истога будући мољен од њега, не умијући он писати. 
 
АХ, ТК, књ. 2, 33 

 
23. 

ТОПЛА, 8. октобар 1757. 
 

Топаљска комунитад генералном провидуру поводом наредбе за 
прикључивање пандуској служби. 

 
● 

Копија 
Пресв(ијет)ли: и преуз(више)ни г(осподи)не г(осподи)не:провидуре 
ђенерале 
 
{Мјесто печатно с(ве)тога вазнесенија Х(ристо)ва} 
 
Прошлије дана од стране вашега преузвишенија дао нам је наредбе нове 
наш сопраинтеденте ко(нт)е: Станислав Буровић да будемо од наше 
краине дати пандуре без госпоцке плате, а за госпоцке службе како дају 
и ти од доње краине у Далмацији. Зато ми смо дали на знање свијем од 
наше комунитади и сви су се скупили и у кунфозиону великому остали 
зачуђени за ове гласе изнова што никада на ове комунитади од Боке није 
јоште било. И сви у договору одлучили су с кољенопреклоњенијем 
одговорити в(ашем)у: п(реузвишенств)у: ми ка(пета)н: и суђе од 
превијерне комунитади од Топле државе Новске на име и осталије 
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главара и старјешина и свега пука. Долазимо су овијем нашијем 
потребнијем молбам на ноге в(ашег)а: п(реузвишенств)а: приказати вам 
наше потребе разлоге мирите и обичаје од службе наше нашем 
преведром принципу. Има ето подпуно седамдесет година како је славно 
оружје нашега пресвијетлога принципа примило ови град: град, с 
изгубјенијем и наше многе браће, и добровољно служили смо и војевали 
у вријеме од пасате рати под Требињем, под Љубињем, под Читлуком у 
Неретви, под Клобуком, под Баром под Оцинијем, два пута и под четири 
метериза од племена државе, града требињскога Зубце, Царине, Обрђе, и 
Попово, како је у многим атестатима од наше службе биљежато. И 
пошто се мир учинио што ни једна комунита ни краина на ове стране не 
служи, а ми вазда с оружјем у руци чу(в)амо страже на конфине линеја 
Отмановића дневи и ноћи са самом једном литром и с вржопом бешкота, 
а оскора на име литре бешкота, дају нам по три газете, само и у веће пута 
кад су долазили табори турски на Црну Гору, а навлаштито у прошлом 
новебру и децебру, били смо за све оно вријеме док су се разметнули на 
оружју, ђе нам је з госпоцкијем наредбам било наређено, за обрану овога 
града и остале Боке, о самој једној литри марца и с вржапом бешкота на 
дан. Обећа нам пре(узвишен)а: карига орденарија од овога града педесет 
солада, а не даше, него нам јоште пре(узвишена): карига естраорденарија 
за таке службе и мирит секвестраше нам грацију од соли марча 
прошлога порад што су узели ови краичници што су били на стражам 
предреченој потреби по по литра праха и по литру олова. И у све оно 
вријеме од чу(в)анија била су зла времена зиме дажди и мрази и на 
рђавијем конацима изметнули у закисјелијем пушками већи дио. И од 
тога патимента побољели се и помрли многи. Једва смо с великом 
облегациони главара ослободили су нам речену грацију од соли на. 18- 
лијулија прошлога, за који се пук имао муке и штете велике без соли 
овога љета. Ђе наш преведри принцип кад нас је подарио за наше велике 
мирите грацијом од соли у терминажиону нам је заповидио од 
преузв(ишено)га: мађистрата врху соли од. 8. ноемра. 1729. и од 
преведрога сената потврђеном и у истом либрету у капитулу петом 
наодимо наређено да ни од једне кариге ни ни за какву работу не може 
бити устављена ни одоцњена милост госпоцка од соли сиромасим 
судитим, како је нами устављена подоцњена. Што бисмо се надали за 
наше мирите службу и вијерност да нам је умаљено теготе него другијем 
комунитадим од ове Боке зашто на овијем тијеснијем тромђнијем 
конфиним до турскога нема тир од лубарде, а од турскога до 
рагузинскога тир од пушке. А примамо велике штете од Турака 
Требињана, Оцињана, Барбареза и Црногораца и од репуплике 
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рагузинске који с њиовијем опачинами на форцу аспри дајући Турком 
затворају од су(х)а ову скалу, те је краина осиромашијела да с великом 
муком плаћају и госпоцке каноне с разликије узрока. Једно земље 
камените и стрмените те са свакијем поплавицам даждевнијем носи се 
слас(т) у море да на шес(т) миља до Понте Оштре замути се море. Друга 
кад смо дошли ође под крило преведрога принципа, у обћеном дијелу 
кад нам су дате земље уцијењене су нам канон за канап падо(в)ански 
земље по либре двије и по и плаћали смо свеђер канон газетом по четири 
беча. А има веће двадесет годинам како нам не примају газету него по 
три беча, тако губимо и плаћамо четврту више, и стога су многе 
сиромашке фамилије у дугу од госпоцкије канона. А имамо службе и у 
вријеме грађе овије госпоцкије лазарета. Сиромаси смо од саме наше 
комунитади служили у сваки пут своијем животим аргатовали за десет 
газета и литру бешкота на дан највеће. А ми преузвишени господине 
нијесмо прилични тијем пуковима од доње Далмације, који немају ни 
комунитади ни привелеђа од службе него смо приликовати овијем 
комунитадим од Боке, унутра Понте Оштре, Пераштаном, 
Паштројевијем, и осталијем. И како наше дукале изговарају, да с 
оружјем бранимо ове госпоцке конфине на начин како ћемо наприједа 
изговорити, наша комунита по милости Божијој рађа војнике нашем 
преведром принципу и никад и у ролим госпоцкијем од службе миритар 
не мањка, бивши наша комунита краичници и служимо с оружјем који 
гоћ се мушки роди на три начина. Прво, који оће реметива се у службу 
олтра марину  ђе и остали Рвати олити Србљи се пишу. Друго, инкапите 
кад је од преше нашем пресвијетлом принципу на овијем крајим пишу се 
у церниде, молећи госпоцку милост, и да су од нашије од нас изабратије, 
и војводе и други сви официри пред нами. Треће, како краина на оружју 
смо свеђер сваки приготовјен на страже и проча за обрану овога града и 
краине како смо пред рекли. Ма нијесмо никада давали пандура с 
облегом како у Далмаци доље реку сережане, ни тијем се нечаснијем 
именом никада звали наши краичници,. Ако и оће без наше облегациони 
о(д) добре воље писат се и за пандуре ми не бранимо како су и прије 
били с њиовијем платами и проча. Зато в(аш)е: п(реузвишенств)о: 
препонизно клањајући се љубимо скуте од веште за спаринати нам 
сиромасим пут спензе и дангубе да нам ову молбу пропратите ако 
устребује и преведри сенат, да види наш пресвијетли принцип на овијем 
антимуралнијем конфинима Отмановића које муке подносимо и које нам 
се новитаде изнова обећају. И да нас ослободите од ове облегациони за 
пандуре; И да нам грацијате по ону литру олова у све Nо= 475 и по литре 
праха у све у све No: 254, која ствар није од велика нумера, а краини је у 
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декомод у (великом) ако га узвраћа за које нам је бита и сох уставјен. И з 
главарском облегациони једва ослобођена а с новијем 
сопрапровидурскијем прокламим од: 27. агуста стиштена ко не узме сох 
за вас сетебар да је губи, те у име четири мјесеца како у либрету нијесмо 
имали термена него смо два мјесеца и по. А ми ћемо вазда молити вас 
ови пук Г(оспод)а: Б(ог)а: за здравје и веће узвишење имане в(ашег)а: 
п(реузвишенств)а: и ваше куће, а ми се обећајемо са свијем срцем 
драговољно у вјекове вас ови пук вијерно служити како смо и досле 
нашега пресвијетлога принципа. Грација и проча. 
 
И за увјереније подписујемо се и постављамо наш печат братински 
С Топле држава Новска на. 8. отобра 1757 по грчаском 
 
Вуковој Кнежев капетан од комунитади 
Алесандро Живковић суђа од комунитади- Ја Марко Симовић подписа за 
истога по ордену не будући на јега обћена - -  
Филип Желалић суђа од комунитади – Ја Андрија Јововић подписа за 
истога будући мољен од њега не умијући он писати  
Симо Кочетановић суђа од комунитади – Арсеније Сушић подписа зањ 
бивши мољен од њега не умијући он писати - - 
Гаврило Мандић суђа од комунитади – Ја Ђуро Трипковић подписа за 
истога по његову ордену не умијући он писати 
 
Канзалијер од комунитади 
 
У разумјеније како је пошла по ком уписата словенски како озгар 
свеколико а на њој латински само Suplica А. S. Е. Prov. и потом 
запечаћена и латински машион стављен да му дође у руке у прилици 
књиге машион како ниже. 
Carlo Contarini.    
 
АХ, ТК, књ. 2, 33, 34 
 
Стражња страна листа 31. носи ћириличну биљешку: ''Ова је шупљика 
послата у пресвијетли сенат за бродове да крцају у лазарет прво наши 
броди'' 
 
(Биљешка уз лијеву и доњу ивицу преписа пагинираног бр. 35., 
талијанским језиком): 
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Ову шупљику предаде комунита латински писату преузв(ишено)м: 
сопрапровидуру Ђуштину Болданцу на 27. ђенара 1757 по талијано за 
пандуре да је пропрати с препоруком ову преузв(ишено)м: 
пров(иду)р(у): ђенералу Контаринцу да би нас ослободио од ове 
неприличне службе и проча како у њој како је и писао с добријем 
начином како се види у копији од исте књиге и проча – 
А ова супљика страга на и.. контру нашки разумјели смо да је дата у 
руке реченом ђенералу Контаринцу у Спљету, како је поручио с(е)рзенте 
Илија Озринић, ..ае је из руке и предао и проча прије него је пошла ова 
латински и по синконтра првој шупљици уставио се п(реузвишен)и: 
ђенерал а није друго писао каригам да се испуњају наредбе за. 14. 
пандура алити сержана, а послије с последњом одписао како се види. 

 
24. 

ТОПЛА, половина августа 1759. 
 

Молба Топаљске комунитади ванредном провидуру поводом службе 
бумбардијера. 

 
● 

На молбу сколара бунбардијера који су на двор од града, и који су и они 
од комунитади наше о(т) Топле државе Новске преписује се у братинскa 
либрa иако је партикуларно, колико да је и од цијеле комунитади, за знат 
у напредак како су товари пасавале (!) од новитади и глоба од кариге ка-
ко у њој наслељује и проча - - - 
 
Копија 
Пресв(ијет)ли: и преузв(ише)ни: г(осподи)не: г(осподи)не: 
сопрапровидуре 
 
Препонизно и умиљато долазимо поклонити се, како смо и прошлије 
дана на уста нашој истанци умиљато молили, тако и у писму наше 
потребе и молбе предајемо вашем преуз(вишени)ју: ми сиромаси 
сколари бунбандијери који смо у вароши на двор од града од превијерне 
комунитади државе Новске слуге и превијерни судити нашега 
прев(едро)га: принц(и)па:; 
; Ето има седамдесет и двије година на пуно како је славно оружје 
нашега прев(едро)га принц(и)па: oсвојило ови град с изгубјенијем и 
наше многе браће. И потље служимо драговољно за обрану овога града и 
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ђе коћ нам и кад гоћ нам госпоцки ордени дођу, без ни једне друге плате 
госпоцке него само о нашијем бутигами што послујемо наше занате. И 
јошт што гоћ инђенајемо купит и продат за мантенати наше сиромашке 
фамилије и поштено преживјети, а има нас већи дио од закона грчаскога 
и бивши ђе смо на овијем тијеснијем антимуралнијем и тромеђнијем 
конфинима Отмановића и рагузинскијем, било је вазда остало у ужанци 
када дође нова карига провидурска међу осталијем орденима које 
примамо чинила нам је вазда свака карига лисенцију у писму с платом 
самом канзалијеру по дванаес газета да можемо отворити наше бутиге у 
дневи свечане свен шоленитадије пет, а то су Божић, Ускрсеније, Спасов 
дан, Троичин дан, и Корпуш Домини, за бољу службу и комод града 
милиције, територијала, и форештије што се купе од сусједније 
принципа судити на овој скали франкој; А ето има три мјесеца откако је 
дошао преуз(више)ни: г(осподи)н: Лука Минио за провидура нашега у 
Нови, који нам је ставио многе теготе и новитади, а међу осталијем и ову 
учинио је његов проклам да не има нико отворити ни бутиге ни магазина 
ни у град ни на двору, а потље је у граду допустио а и на двору свијем 
бетулинима и нами другијем бутигијерима и занатлијама. На двору не 
оће него иште сувишније поријезе и глобе, како је и од бетулина узео, а 
ето у седам година дошао је ово други пут у каригу. За знат је свакога, те 
нас је на први начин почео мучити, а ми ондај подносили смо јер су биле 
боље године, а саде не моремо јер мремо од глади, дошле су мршаве 
године, а скала од суха затворена; Зато ваше преуз(вишењ)е: молимо 
размотрите ако се чини за обслуженије и испуњеније закона 
крсћанскога, али за интерес јер за интерес даје лишенције и допушта 
отворити, а без интереса су како су и први неће да допушта; А ми 
сиромаси стојимо затворени с великом штетом од наше трговинице и 
заната тресући се от страха да нас не оглоби сиромахе. 
; Зато вашем преуз(вишени)ју: сви ти се с кољено преклоњенијем 
препонизно препонизно и умиљато са сузами молимо да нам провидите 
и обраните нас од његовије мука и новитади и ставите нас да смо у 
слободи од бутига и за свашто како смо и по(д) друзијема каригама били 
и са коије потреба да ове наше молбе пропратите у преуз(вишено)га: 
принц(и)па: И за увјереније од ваше куће не штеђети се у свакој 
госпоцкој потреби пролити нашу последњу капљу крви. Грација и проча. 
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Ову су предали сколари бунбардијери који су од комунитади 
преуз(вишено)м: провидуру Данијелу Рениеру, око по агуста по грчаски. 
Года. 175939 – 1759-   

 
АХ, ТК, књ. 2, 37 

 
25. 

ТОПЛА, 20. октобар 1759 
 

Тужба Топаљске комунитади ванредном провидуру поводом понашања 
секретара Матије Валерија и провидура Луке Минија. 

 
● 

Копија 
Пресв(ијетло)и: и преуз(више)ни: г(осподи)не: г(осподи)не: 
сопрапровидуре 
 
Препонизно и умиљато долазимо поклонити се ми ка(пета)н: и суђе од 
превијерне комунитади од Топле државе Новске, на име и осталије 
главара и свега пука су овијем нашијем потрeбитијем молбам, пред 
владаније вашега преуз(вишенств)а:, а то је како смо и прије тужили се, 
и на уста и у писму в(ашем)у: п(реузвишенств)у: за новитади и теготе и 
глобе, и увријеђеније у закон и у превелеђа, што нам чинио 
преуз(вишен)и: Лука Минио наш провидур од Новога и његов 
канзалијер Матио Валери, а не видимо да нам је на лакше него теже 
сваки дан. А бојимо се да у пијену од његовије проклама не упане који 
кајулак да га не педепшу, те смо одлучили послати наша два брата 
депутата кон(т)е: ка(пета)н: Јова Жарковића и суђу Андрију Јововића у 
преузв(ишено)га: ђенерала од Далмације и Арбаније, плакати се и искати 
руку помоћи, за обрану. Зато сви се препонизно и умиљато молимо 
в(аше)м: п(реузвишенств)у: да бисте нас акумпањали с вашијем 
препорукам и објавили им наше плаче које смо и прије плакали. А ми 
смо вазда готови, у вијерности, за нашега п(реведрог)а: принц(и)па: 
пролити нашу крв и молити Б(о)га:, И за узвишеније ваше куће. Грација 
и проча. 
 
И за увјереније подписујемо се 
 
                                                
39 Исписано словима 
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С Топле држава Новска. на. 20. отобра 1759 по грчаски 
 
Марко Ожеговић капетан од комунитади 
Андрија Јововић суђа од комунитади 
Митар Цијетковић суђа од комунитади 
Сава Вујовић суђа од комунитади – Павле Петровић подписах за истога 
по његову ордену не умијући он писати 
Гаврило Мандић суђа од комунитади – Ђуро Трипковић подписах зањ 
по његову ордену не умијући он писати 
 
Сава Мирковић кан(залије)р: од ком(унитад)и: 
 
Ову заборависмо прије уписати ђе иде, на ње(но) мјесто - - 
 
С овијем доспијевамо ређиштравати у ово либро. Ослен се ређистрава у 
ново либро друго – од комунитади и проча, 
 
АХ, ТК, књ. 2, 40 

 
26. 

ТОПЛА, 3. децембра 1759. 
 

Представка Топаљске комунитади поводом притиска Луке Минија и 
његовог канцелара на трговце у вароши, као и притисака за унијаћење. 
Жале се, на почетку, и на његове узурпације пресуђивања у прекршајним 
поступцима. Након притужбе на нивоу генералног провидура, усљедила 
је одмазда канцелара преметачинама у топаљским трговинама 
одузимањем сапуна. Помињу другачији поступак у Котору. 
 

● 
Копија 
Пресв(ијетл)и: и преузвишени: г(осподи)не: г(осподи)не: 
сопрапровидуре 
 
Препонизно и умиљато долазимо ми ка(пета)н: и суђе од превијерне 
комунитади од Топле државе Новске слуге и превијерни судити нашега 
пр(е)в(е)д(ро)га: принципа на име осталије главара, и старјешина, и 
свега пука. Ово трећи пут су овијем нашијем плачевнијем молбaм пред 
престоље в(ашега). п(реузвише)ња: А то како смо слали у Задар наша 
два брата депутаде од наше комунитади на ноге преуз(вишенога): 
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провид(ура): ђенерала од Далмације и Арбаније Франа Диједа с 
плачевнијем молбам, и на уста се потужили за исте наше потребе које је 
његово ђенералско милосрђе примио је с његовијем отачаскијем 
благијем и милостивијем милосрђем и разумио је наше челаче и пожалио 
нас је за наше немире и новитади што нам чине преуз(више)ни: Лука 
Минио провидур наш од Новога, а много веће његов канзалијер који је и 
у цивил и у криминал, Матио Валери који с његовијем врагојштинам 
тенђа и намеће и каригу за обрнут је на његову неситост. И обећао нам је 
и јоште сувише послати наше плаче у преуз(више)ни: Сенат ђе су пошле 
и остале молбе за ова ђела. И рекао нам је да је послао своје ордене прије 
овамо, на кариге да свака новита(д) стоји успенђена, а да слобода стоји 
како и учинио преуз(више)ни: сопрапровидур до одлука старије власти 
које имају бити. И донијели су књиге и предали смо је преуз(вишено)м: 
пров(идур)у: нашему од Новога. А то да има послати на њиову 
ђенералску обедијенцу његова канзалијера Матија Валери у то у име да 
обеде ордене. Почели су из њега упут бичавати ови пут како су виђели 
да је ваше п(реузвишенство). Отишло, а не остаје ође који би нас бранио. 
Зато, пошто смо предали у књигу ђенералску за деспетња су почели 
изнова (х)арати и педепсати. Послали су по свој вароши по бутигам 
патулиу и два тумача, и ђе су нашли сапуна све су понијели. Од Луке 
Павковића сапуна млетачкога литара Но 11, од Павла Царевића литара 
Но: 8, од Николе Виценцовића литара Но: 21, а од (д)војице првије 
трговаца који се нијесу намјерили у пијаци за афронат бутиге им булао, а 
када су дошли одбулао, и однио од суђе Матија Мирковића испод буле 
сапуна литара Но 56, у то литара Но 5 млетачкога, и од канзалијера Сима 
Вукадиновића испод буле понијели сапуна три печице које ваљају либру 
једну не веће. И разбили му скрињицу. А све то за већу штету и у фронат 
овијем сиромасима увријеђенијем, ено се види што су нашли у свој овој 
невољној и од њи(х) похараној вароши литара Но 96, што су људи 
ранили за кућу и ако су дошли неки нови ордени из Млетака за сапун ма 
у Котору су дали неколико термена док се прода они што се наоди по 
бутигама. А ови канзалијер канзалијер није ктио чекати, него понио све 
што је нашао за узет сиромашку муку, а веће за учинити афронат идући с 
танбурима и булајући бутиге. И они је исти канзалијер учинио ону 
прокламу од.10. отобра прошлога с коијем нам рањива наша превелеђа 
за дао серваемо феште свеколике на римски начин, а то да би који упао 
прије у пијену од сто дуката да нас педепше и да се обогати. А ми наш 
закон промијенит нећемо одиста двоструко свеце од оба календара не 
бисмо трећи дио године по..али, а да су што бисмо ранили наше 
фамилије, и госпоцке каноне плаћали. Зато и за све наше молбе што смо 
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досле предали, за увријеђеније у закон за новитади, и за педепсије, 
препонизно сви се препоручујемо с кољено преклоњенијем за обрану 
нашем прев(е)д(ро)м: принц(ип)у: Такођер и за сапун препонизно се 
молимо да оно узето сиромасим врате, а од напредка да нам нађете 
начин, за нашу мирност поради сапуна на овијем тјеснијем 
антимуралнијем конфинима Отмановића. Одавле су Млеци далеко, а 
педоте не долазе ође с многије перикулозније узрока, а не има се чиме 
пук прати, ваља да купују у кога наоде, а купујући могу сиромаси упасти 
у пијене да их канзалијер педевше како је и почео. Зато молили смо с 
кољено преклоњенијем у нашијем молбам међу осталијем неизречено 
милосрђе преуз(вишено)га: пров(и)д(у)р(а) ђенерала Диједа. А молимо у 
овој препонизно в(аше): п(реузвишенство): да нам и ове пропратите ђе 
устребује, да нам прев(е)д(р)и: принц(и)п: чује и разумије наше 
педепсије и муке, и да нам чини овога силнога и срчбенога канзалијера 
Матија Валери, да нам се дигне с врата, и промијени за вазда. И да нам 
преуз(вишен)и: пров(и)д(у)р: чини прави суд, како је мисао нашега 
прев(е)д(ро)га: принц(и)па: и да наша превелеђа не ломи него испуњава 
што нами прев(едр)и: прин(ци)п: допустио да нас нико не напаствује у 
наш закон грчаски, за који вас ови пук који формава ову превјерну 
комунита(д), шес иљада и веће душа, који смо од грчаскога закона. 
Молимо и молићемо вазда Г(о)с(по)да: Б(о)га: и бићемо вазда готови и 
нашу крв пролити за славу и фал, короне и сћиптра нашега 
прев(е)д(ро)га: прин(ци)па: И за увјереније ваше куће грације и проча. И 
за увјереније подписујемо се. 
 
С Топле држава Новска, на 3. децебра 1759: по грчаски 
 
Марко Ожеговић кан(залијер): од комунитади 
Андрија Јововић суђа од комунитади 
Митар Цијетковић суђа од комунитади 
Сава Вујовић суђа од комунитади. Павле Петровић подписах за истога 
не умијући он писати. 
Гаврило Мандић суђа од комунитади. Ђуро Трипковић подписујем за 
истога по његову ордену не умијући он писати. 
Сава Мирковић канзалијер од комунитади 
У ово либро доспијева за преписивати и почињемо преписивати у друго 
што је изнова учињено и проча. 
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КЊИГА 3 ТОПАЉСКЕ ОПШТИНЕ 
 

1719 
Почетка комунитади капетан Симо Милутиновић 

и суђе 
Спензе за комун 

 
На полеђини: Oво је либро било изгубљено. Изнађе га Јо(в)анн 
Цвијетович, капетан од комунитади года 1804. 
 
С(лава): Г(оспод)у: Б(ог)у: на 4 ђуна 1719 
Конат што пенча кан Симо Томашевић с Топле и његове суђе Вуко 
Челалић, Перо Лучић Сава Кујачић Трипко Ђуричић Јово Жарковић 
канзалијер на службу спенце како ниже. 
С(лава). Г(осподу). Б(огу). На 28 агуста на 1719. 
За мандат у канћелерију новску што чини комунита да купи сва држава 
аспри што су поарчили инбашадури у термен петнаес дана. Који не би 
донио да му се море узети у чемму драго и продати на инканат. Спенча 
се либара – Z --- 1 = 440. 
 
Слава Гу Бу 15 августа 1721 
Нота капитана Ђура Угурлића од свије спеназа што је пенчало за комун. 
Прво за комесара Моценига за пипуне у Врагужела...41 
 
С(лава) Г(осподу) Б(огу) – сектенбра на – 28 - - 1723 
Капетан Никола Кецојевић и суђе – Мећемо конат од спеназа што се 
пенћа из комуна од плата брацкије за брацку --- 
Пијеру за шупљике и преписе у веће пута либара – Z ..48: - 
За декрет у канћалерину и атештат ђенерала Диједа спенчасмо либара – 
Z 15: - 
Чоеку који изнесе винтуше ис Требиња либру Z ...1: 5 
Марку Лазаровићу што донесе винтуше са Зубаца до у Мојдеж либре – 
Z..2 
Момчету што и(х) снесе из Мојдежа на варош – Z ...12 
                                                
40 АХ, ТК, књ. 3, 1 предња страна 
41 Књ. 3, 2 предња страна 
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Чоеку који понесе винтуше из вароши до у град – Z .... 4 
Петру кујунћији што начини бакету либре Z... 2:42 
 
Мјесеца ђенара на. 29 на 1725 – у Новоме 
Нека се зна што прати капетан Томо и суђе за братинску најприје каде 
пође да се поклони у Котор провидуру спенча либара педесет вељу ------ 
Z 50. 
.На. 26. априлила дасмо Шишуну43 за вит за кућу . Z 50- 
Дасмо попу Николи што је оправио либро булано Z 25 
Дадосмо провидуру новому дара о Божићу четири интуше. Костају 
либара ----- Z 32:44 
 
С(лава) Г(осподу) Б(огу) фебрара на – 10 – 1726 
Капетан Сава Шарабаћа, суђа Јован Марић суђа Петар Станишин --- 
Како примисмо бакету брацку по заповједи Божијој и принциповој и 
брацкој и у ови речименат што смо стали примисмо плата брацкије 
једанаес чини либара 660 – шестотина и шесет ----- 
... 
Нику Проданову дадосмо либара што је дао Нико Примарии Цакети да 
чини подписат атестат у Ерице и није му га ктио подписати - 
Вита за кућу што смо дали капетану Симу Милутинову за девет мјесеца 
и по либара – Z 5745 
 
С(лава). Г(осподу). Б(огу). 4 деценбра – 1728 
Конат капетан Ивана Петкова Мандића и суђа Гаврило Томин Милутин 
Беркановић Сћепан Аврамовић Секуо Ђурасовић спенчали како доље 
... 
Буровићу уд ваускерсења 2 јанац – Z 13: 
За правду кад је позвао Пеци комунитад дато Пијеру Фонтани што је 
асистио либара – Z 40:46 
 
Слава Г(оспод)у: Б(ог)у: на. 3. отобра по србски 1728 – у Новому на 
Топлој 

                                                
42 Књ. 3, 5 предња и стражња страна 
43 Капетану Симу Милутиновом Магазиновићу 
44 Књ. 3, 7 предња страна 
45 Књ. 3, 8 
46 Књ. 3, 11 
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Данас прими бакету братинску и стаде за капетана од комунитади 
топаљске државе новске ка(пета)н Нико Марков Злоков з Бијеле, Јово 
Лупешковић суђа с Топле,  Вуковој Кнежев суђа из Ратишевине, Иван 
Ожеговић суђа из Кута, Гаврило Квекић суђа с Пода, вициканзилијер 
Јово Жарковић с Топле; А ово даше им измјену Јован Петков Мандић 
ка(пета)ну с Каменога, Милутину Бркановићу суђи с Топле, Гаврилу 
Чупковићу суђи с Казимира, Секулу Ђурасовићу суђи с Кунбура, 
Сћепану Аврамовићу суђи из Требесина; почињемо конат пасати 
ка(пета)н: Нику што панча и што прима како ниже.47 
 
Слава Г(оспод)у: Б(ог)у: 3. отобра по србски 1728 у Новому на Топлој 
Данас прими бакету братинску и стаде за капетана од комунитади 
ка(пета)н: Нико Марков з Бијеле Вуковој Кнежев суђа из Ратишевине, 
Јово Лупешковић суђа с Топле, Иван Ожеговић суђа из Кута Гаврило 
Квекић суђа с Пода, Јово Жарковић канзалијер. А ово даше измјену 
Јован Петков ка(пета)н: с Каменога, Гаврилу Чупковићу суђи из 
Казимира, Секулу Петрову суђи с Кунбура, Сћепану Попову суђи с 
Требесина Милутину Бркановићу суђи с Топле.48 
За копију од књиге ђенералове што је дошла да се устави плата – Z --- 
1:4 
За либро што преписивасмо за картун и квитеран књиге – Z --- 1: 14 
Када дође суђа Вуковој и Ожеговић из Далмације од ђенерала...49 
 
Слава Г(оспод)у Б(ог)у на први сектенбра 1731 у Новому да се зна што 
зашто пенжа капетан Иван Ожеговић и суђе како је стао у каригу сваку 
ствар да се нотаје зашто пенжамо - - - - - 
Провидуру ореденариу овижили од Божића рибе и јаребица Z .13:10 
Када смо учинили шупљику господину ђенералу и послали му је  у 
Далмацију поради бешкота – Z – 24 
Када смо пошли господину ђенералу у Тиват... 
Када би глас последњи пут за Барбарезе те нас зва господин провидур да 
га идемо ћерати с та(р)таном Мијатовом и што се донијеше перијелез 
горњега града и пра и балоте и бешкот за снијети и изнијети доље и горе  
---- Z 1550 
 

                                                
47 Књ. 3, 16 предња страна 
48 Књ. 3, 18 предња страна 
49 Књ. 3, 18 
50 Књ. 3, 20 предња страна 
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Слава Господу Богу 28 агуста по словено 1732. у Новому на Топлој 
Данас прими бакету братинску и стаде за капетана от комунитади 
ка(пета)н: Вуковој Вуков из Ратишевине Јово Вучинов суђа с Топле, 
Симо Говчевић суђа с Пода, Петко Бокановић суђа из Кута Стијепо 
Злоков суђа з Бијеле. А ово даше измјену Ивану Ожеговићу ка(пета)ну 
из Кута, Петру Јововићу суђи с Топле, Јову Брајовићу суђи из Мојдежа 
Николи Павићу суђи с Пода Игњатију Ђуку суђи из Миочевића. 
... 
Кад дође преузвишени провидур Виценцо Дона даровасмо му једно теле 
и двоје козлића и што су и понијели и донијели у све – Z – 52 = -51 
 
Слава Г(оспод)у: Б(ог)у: на. 28. марта по словено 1737. у Новом на 
Топлој 
Данас прими бакету братинску и стаде за капетана от комунитади 
топаљске капетан Јово Лупешковић с Топле Митар Огурлић суђа из 
Пресјеке Петар Станишин суђа с Крушевица, Марко Драшковић Паријез 
из Требесина Јово Обрадовић суђа с Каменога Јово Дмитров Жарковић 
канзалијер от комунитади с Топле. А ово даше измејну Гаврилу Квекићу 
капетану с Пода, Ђону Ђоновићу суђи с Топле, Ђуру Балићу суђи з 
Бијеле, Јовану Моровићу суђи уз Кута Николи Ђуретићу с Мокрина и 
проча-52 
 
На 28. мађа 1740 
Конат што сам спенчао за комунита ође и у Котору за дићи најпрву со 
под каригом г(осподи)на Ђура Огурлића и суђа пенчаму по њиову 
ордену како њиова прокура учињена 9 мађа 1740= 
Када су послали г(осподина): Марка Мирковића, г(осподина). Драгутина 
Магазиновића г(осподина): Игњатија Вујатова да ђуцају секретаром и 
упуте ствар како и да спеначају ође и у Котору како ниже53 
 
На 23 марча на 1742 нека се зна ови конат алити спенце како ће бити 
овђе дећарено све једно по једно што је спенчао кап(етан) Нико ш 
његовијема суђама и братсвом који су ш њиме били у помоћ поради 
велике напасти и саквестравана о(д) дацијера правдајући се  за 
комунитад с Игњатијем Вујатовијем и Вуком Заратовићем --------- 

                                                
51 Књ. 3, 22 
52 Књ. 3, 25 предња страна 
53 Књ. 3, 28 предња страна 
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Прво кад су затворили капетана  и двије суђе за петнајес дана што су 
били у саквестру што су јели по 6 либара на дан ---- Z 85 
Једно јагње што се дало Пашквалу каде је дошао из Котора зањ се дало --
----- Z 14 = - 
За копије прве које су извађене када је дошао Пашквали ---------- Z 8 = 14 
Занету Палиновићу што је писао Пашквалиу Z 40 = - 
Канзалијеру за карте што га је ишло у канзалериу за књиге ----------- Z 40 
= 10 
Јову Шакићу што је ишао звати који ће се  заминат поради капитула ---- 
Z – 3= - 
За барку први пут када је пошао Пашквали у Котор ---------- Z 16 = - 
Јовану Котарцу и Тодору Ћоровићу што су носили књиге на шпац које 
су послате Мирковићу и Делићу у Млетке Z – 9 = - 
За два коститута -------- Z 4 = -54 
 
На 3 мађа на 1742 нека се зна 
Ови конат што се пенчало за комунитад кад се ишло на Бијелу 
штраорденарију поклонит му се и молит га за наше потребе будући ш 
њим Пашквали поради не могући живљет од велике напасти од 
(д)ацијера. Спенчало се восцима и барци ----- Z 8=16 
Пака у Котор кад се ишло кад су акордали с Кнежевићем спенчало се 
восцима плате и ране ------ Z 15 = -6 
Каде сам био у саквестри з Драгутином спенчато је за рану што се јело 
за девет дана и капуралу – Z 27 = - 
У Котор за један абоц који је учинио секретар што преписао драгоман на 
нашки дато му је -------- Z – 6 = - 
За рану што се јело у Котор ---- Z 20= - 
Узео је кап(етан) Нико галицце двије Z 32 = - 
Канзалијеру дало се галице двије Z 32 = - 
Молили га да нам није злотвор зашто у њему млого стоји - - 
Драгутину готова ------ Z – 5 = - 
Пака -------------- Z .1    0 = - 
Каде смо били у саквестри з Драгутином Z 43    6 = 16 
Преносим суму на другу банду - - Z 36 = 16 
Што се довео Пашквали и одвео у Котор те смо изегли и саквестре 
восцима плате и ране Z 45 = - 
Палиновићу што нас се ацистио и писа око канчалерие и писао у Котор 
Пашквалиу Z 8 = - 
                                                
54 Књ. 3, 29 предња страна 
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Шћепану Зупковићу што му није дотјецало на један цекин ----------- Z 1    
7 =10 
Z 507 = 655 
 
На 18 мађа на 1742 да се зна ови конат што је зашто спенчато када се 
пратио провидур Марко Гверини 9 литара пра и по  по Z 4 --------------- Z 
36 = - 
... 
Занету Палиновићу што је учинио атестат једно козле зањ дато ---- Z – 5 
= -56 
... 
  
Пака да се зна ови конат што је спенчато каде је дошао штраорденарио 
Арбрици пра 8 литара по Z 3: - Z 24 = - 
 
На 22 ђуна на 1742 нека се зна ови конат што се пенча каде се ишло у 
Котор у Гергурине и носили књиге што је послао Мирковић восцима и 
ране 20 = 457 
 
Драгутину дало се готова - - - Z 16 = - 
Што је ишао у Котор да види веду како не плаћају Пераштани и 
Паштровићани и Жупани дације ------------- 
Сувише спенчало се за фед од камаре која је послата у Млетке поради 
плате шконтру и канчалијеру ------------- Z – 3 = - 4 
Узе капетан Нико ------------ Z 4 = - 
Капетану Вуковоју и капетану Гаврилу кад су отишли на Бијелу да 
кметују с Кнежевићем дато им Z 10 = -58 
 
На 20 августа сувише спенчало се каде је био ође ђенерао за комунитад 
прво канзалијеру за информацион и за карте које су од њега требовате Z 
9 = 1559 
 
Слава Господу Богу: на 25. отонбра 1745. талиано на Топлој 

                                                
55 Kњ 3, 30 
56 Књ. 3, 30 
57 Књ. 3, 30 
58 Књ. 3, 30 стражња страна 
59 Књ 3, 30 стражња страна 
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Дава конат г.г. ка(пета)н: Драгутин Магазиновић и његове суђе, и 
канзалијер суђа Митар Огурлић, суђа Јово Митров Зубац, суђа Филип 
Кецојевић, суђа Мијо Анброзовић, канзалијер Јово Лакетић, предају 
конат и каригу г.г. ка(пета)н Вуковоју Вукову и његовијем суђам и 
канзалијеру, како ниже дићарива и проча што је примио и што је зашто 
спенчао; 
 
... Прво каде се мирила комунита с Црном Гором спенчето це цекина от 
11 – 
П(реузвишеному) Г(осподину) П(ровидуру) од Новога Андри Корнерцу 
за цркве цекина от -4 – 
Г(осподину) драгоману Пијеру поради цркава цекина от – 2 – 
... 
Су што су га салундали и људма који су га дочекали с оружјем вина 
спенчао цекина – от -9 – и Z 33:4 
Каде је пошао ка(пета)н: нови у Котор поклонит се п(реузвишеному) . 
г(осподину). сопрапровидуру - - - Z 72 = -60 
 
 

KЊИГА ТРОШКОВА ТОПАЉСКЕ 
ОПШТИНЕ БР. 1161 

 
Слава Г(оспо)ду: Б(о)гу на. 18 агуста 1763. на Топлој. Презента ови ко-
нат у либарцу, у официу нашу цивил комунитади од Топле државе Но-
вске, ђе је био Г(осподин): Ка(пета)н: и суђе му; и проче; и главари и 
старјешине, а то исти Ка(пета)н: и суђе што су поарчили ође у Новому, 
за регале и друге како у њем и проча. Како у њем и проча. Сава Мирко-
вић канзалијер од кому(нитади):62 
 

                                                
60 Књ. 3, 33 
61 АХ, ТК, књ.11: Свешцица 20,5 х 14,5 цм са укупно 13 листова. Неко је на на-
словном листу исписао савременим правописом: ''1763 Књига трошкова капе-
тана и суђа од комунитади и главара и старјешина'', што, свакако, представља 
нетачан опис садржине. Осим тога, боја овога записа пробила је танки лист 
одразивши се на рукопис стражње стране који носи оригинално упутство о са-
држини.  
62 АХ, ТК књ. 11, 1  
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Слава Г(оспо)ду: Б(ог)у: на. 8. агуста 1763. по грчаски у вароши од Но-
вога 
Конат што предава Г(осподи)н: Ка(пета)н: Марко Ожеговић, и његове 
суђе, г(оспо)ди: г(оспо)ди: главарима и старјешинама, од комунитади од 
Топле државе Новске што су поарчили, од кад су узели бакету, од г(о-
сподина): Ка(пета)на: Глигора Павковића од 6== априла 1759; до дана-
ске, поарчио за краину, како ће бити озда дићарено, све једно по једно, 
што је зашто пошло и што смо примили од плата, и аванца од соли што 
је при њему, али дати, али имати, о свем три пута, што се поарчило, у 
Задар и у Млецима, оно је сувише; него само ово што је ође пошло како 
ће бити озда зазвано, једно по једно и проча  прво: Кад узе бакету спе-
нчах --------- Z 82:1; Пака други пут кад скупи збор спенчах ---------- Z 
158:...; Кад иде сва комунита у Котор ----------- Z 86:12...; Кад идох у 
Боку справити књиге, и робу за Млетке и понијети из вароши --------- Z 
25:...Кад сам дошао и(з) Задра спенчах идући у Котор млого пута --------- 
Z – 76:16...; 3 – пута што идок у Боку прије него сам ишао у Млетке ------
--  Z - 42:10...; Што смо слали Мијата Париповића у Котор за рекуперати 
књиге капетанове и(з) Задра --------- Z – 4:...; Мрнарима ка(д) смо 
пратили Ренијера -------- Z 3:; Кеку Фунтани за копије о(д) дукала и књи-
га писата провидуру и штраорденарију -------- 83:12; Кад је ишла 
комунита поради Прчањана и Доброћанима --------- 26:10; Кад иде кому-
нита у Задар кад нас је звао штраорденарио ---------- 58:10/сума - - - Z 
2787:13, Канзалијеру провидурову за копије од књига и проклама ---------
- 18:; Кад иде капетан и суђа Андрија у Котор за потребе брацке спе-
нчасмо ----------- 18:; Спенча капетан у Млецима од плата и од соли -------
--це(кина)25 Z 1225:-63 
 
Преносимо суму синконтра како се види – Z 2397: 29 
Спенча капетан с главарима ---- Z – 12: - 8 
Други пут с главарима ----- 9 – 10 
За копије што смо извадили од прокламе – 6 = 12 
За пасапорат једнога патруна што је био од преше ---- 9: 
З главарима кад смо стајали два дни на вароши виђети конат ----------- 77: 
12 
За декрет провидуру ------- 17: 10 
Кеку Фунтани за копије о(д) дукала и књига писата провидуру 
иштраорденарију -------- 83 : 12 
Кад одох Кривели за со ------- 10: 
                                                
63 АХ, ТК, књ. 11, 2  
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Но 50 свијећа шалиди у Задар коста с кринијом – 78=10 
Кад је ишла комунита поради Прчањана к Доброћанима – 26:10 
Кад иде комунита у Задар кад нас је звао штраорденарио – 8-10 
Сума --- Z 2787:13 
Канзалијеру провидурову за копије од књига и проклама --------- 18= 
Абокату за књиге ------- 57: 

1. Мрнару што смо остали дужни ----- 12: 
Ка(да) сам узео со у Јока спенча за барку и восцима плате и ране ------- 
13:- 4 

2. Интуше Ренијеру ------- 26:6 
За мандат и књиге ђенералове ----- 3:6 

1- Барио уља ештраорденариу Ренијеру ---- 147: 
Кад иде капетан и суђа Андрија у Котор за потребе брацке спенчасмо ----
----- 18= 
Дадосмо једноме пријатељу што је за нас виђао – 52:16 
Спенча капетанм од кад је узео бакету до дневи данашњега стојећи у 
вароши за брацке потребе – 250= 
Дадо(х) Радимиру за добит што ми је зајмио динаре у Млецима ---------- 
25: 
Сума --- 3412: 12 
 
Преносимо суму страга како се види – Z 3412:5 
Узео нам је провидур што нас је асистио и писао књиге -------------- 245: 
За плате што тока капетана и суђе и канзалијера од сваке плате по Z 10. 
то је за мјесеца 50 - - 520 
Но 200 свијећа господарима – по Z (нч) ---- 300 скриније 2. за свијећа ----
- 21 

3. баријела уља господарима у Млетке – 300 
2. баријела за уље ------- 20. 
Ка чини конат капетан о(д) соли и плата – 8:10 
Сума – Z 4826:15 
Спенча капетан у Млецима од плата и од соли ---- 9825. Z 1225:- 
Сума – Z 6051:1464 
 
Конат што је примио ка(пета)н: од аванца од соли и плата како озда 
слиједи прво 

                                                
64 АХ, ПУМА, ТК, књ. 11, 3 
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Примио сам од аванаца од соли од године = 1759 = 1760 = како у нотама 
од главара и проча аванцаје обадвије године чисто соли стара Но: 92 ½ ½ 
- Z 813:12 како у булентинима од Топле стара 3 ½  от с(оли) Z 30:16 
52. плате потегао сам како у офици – 3120. 
За 1761 = 1762 = аванцава од соли за ове двије године -------- 1234:10 
Сума --- Z 5198:18 
Сувише примиоо ка(пета)н од бутигијера и од трговаца како њиова нота 
це(кина) Z 1190:12 
Сума --- Z 6389:10 
Одбија се од овога што и поарчио ка(пета)н: како натрагу ------- Z 
6051:15 
Остаје при капетану – Сума – Z – 337:15 
Чини ова мунида – це(кина) 6: 294. 
Сума – це(кина) 6. – Z – 43:1465 
 
Нота што је поарчио капетан како озда слиједи 
 
На 26. новембра 1759 
 
Поарчио ка(пета)н: Јово Жарковић и суђа Андрија Јововић како у ноти 
од руке Јова Жарковића у Задру – Z 756:14 
 
На. 2. мађија 1760 
 
Поарчио ка(пета)н: и суђе у Задру како њиов конат – Z 4244.7 
 
На 19- ђиунија 1762 
 
Поарчио капетан Јово Жарковић и Матио Мирковић у Млецима како 
конат од руке Јова Жарковића поарчили – це(кина) 91= 
 
На 10. агуста 1761 
 
Поарчио ка(пета)н Марко Ожеговић и Мато Мирковић у Млецима како 
њиов конат це(кина) 66 ½ Z 3:9 
На ове се има платити добит и сувише од соли и плата це(кина) 25: 
Сума – це(кина) 91 ½ Z 3:9 
Добити до данас – це(кина) 13: 
                                                
65 Исто, лист 6 
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Сума – це(кина) 104 ½ Z 3:9 – це(кина) 104 ½ Z 3:9 – 
Сума – це(кина) 195 ½ -- Z 3:9 
          Z 5004:10 
Сума – це(кина) 297 ½ Z --- 6: (тр) 
Одби што је прими како натрагу зазвано ---- це(кина) – 6 – 43: (тр) 
Сума – це(кина) 290 ½ - Z 11: 19 
Одби што је дао ка(пета)н и суђе како у либру о(д) Задра – це(кина) 59 – 
Z 20:6 
Сума – це(кина) 231 ½ Z – 1:966  
 
 

КЊИГА 5. ТОПАЉСКЕ КОМУНИТАДИ 
 

1719 – 1753. Либро почетка комунитади 
капитан Симо Милутиновић и суђе што се 

пенча за комунита расодак 
 

„Слава Г(осподу). Б(огу). на 4 ђуна по срском 1719 
Нота што пенча Капитан. Симо Милутинов и четири суђе Вуко Челалић 
Трипко Ђуричић, Сава Кујачић, Перо Лучић за комунита“67. 
„Када идосмо дефора Оштре понијет шупљику преузвишеном 
инбашадуру Руцину поради скале од Новога када иђаше у Цариград. Иде 
Симо и Сава, Јово и Мијат, марнарима круха и вина спенчали смо либре 
четири и по - - - Л –4: 10. 22 ђуна 1719 Што чинисмо ређистарат дукалу 
донијели инбашадури Илија Цвијетовић, Нико Марков, Михат 
Комленов, Драгутин Петров шконтру од камаре за ређистрат либара – Л 
..6:4. 28 августа 1719 За мандат у канцалерију новску што учини 
инштанцу комунита провидуру Цовану Кверинцу и даде орден с 
мандатом да се купе јаспри од ове државе што су спенчали инбашадури  
у термен петнаес дана. Који не би донио у исти термен да му се море 
понијет роба ис куће и продат на иканту спенча се за исти мандат 
ли(бара) Л.. 1:4. За копију извадити о(д) дукале ис камаре и за декрет 
што је донио Драгутин Вуиновић поради сердара. Лука спенча се 
ли(бара) Л –1:4“. 

                                                
66 Исто, лист 7 
67 AХ, TK, књ. 5, 2 
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„7 мађа 1720 За учинити шупљику у доктура Раовића поради еженциони 
што молестају дациари да заповиди да нас не молештају и да орден и 
поради плата да пошаље како је у дукали исту шупљику посласмо по 
Николи Кецојевићу и по кнезу Вуку да је предаду преузвишеному 
ђенералу Моценигу и презентају идући они у Далмацију за њи(х) после 
спенчасмо дукат сребрни кушаре либар Л. 12: 15. 20 мађа 1720 
Провидуру од Новога Францешку Бадоеру- посласмо у почетак када 
дође двоје козлићах дасмо за њи(х) либара Л – 7:“68 

„Либро почетка комунитади Симо Милутиновић и суђе што се пенча за 
комунита расодак“ /Почетка комунитади капитан Симо Милутиновић и 
суђе што се пенча за комунита расодак. Принесено на капетана Луку 
Церногорчевића и суђа на.... Либро од Спеназа/ биљежени су трошкови 
око поступка сређивања тих неприлика у којима је савински манастир 
дошао у раскорак са својом општином. Под датом 12 – фебрара 1747 – 
биљежи се: „Капетан и суђе и главари састали се, каде дође књига од 
преосвећенога. господина. владике Саве. Донијеше је калуђери од 
Савине, Напали кућу, и на ову краину клетву. Стали –5- дана спенчали – 
Л..13:-. Николи Вучковићу што понесе књигу оцу игуману на Савину 
писали му комунита дали му Л..-:10“69. Мало касније: „20 – фебрара 
1747- Капетан и суђе и главари састали се да виде чему су калуђери 
донијели књиге безчасне од преосвећеног. господина. владике Саве, И 
пође сердар Кецојевић у монастир да дође отац игуман да се смире а 
игуман некће доћи, У то је звао пресвијетли. господин. провидур од 
Новога Лесандро Бон, капетан и суђе, сердара и све главаре, и питао и(х) 
за књиге владичине, и сердар нареди те се дадоше књиге провидуру, 
спенчали су Л.. 7:13/ сума – Л 1065:14“70. Из даљих биљешки, под 25. 
фебруаром  и 8. мартом види се да је провидур Бон успјешно посредовао 
у измирењу комунитади и манастира. О ставу комунитади дознајемо из 
претходне биљешке од 22. новембра 1746. године: „Капетан и суђе 
пошли у Луштицу поклонити се преосвештеном. господину. владици 
Сави и понијели му дар цукара и сапуна и кафе.“71 

„Капетан и суђе и главари и старјешине састали се, и одабраше да се 
постави за архијереја нашега, васећастје отац господин: протопрезвитер 
Симеон Кончаревић, а за архимандрита и обштега ексара код владике 

                                                
68 АХ, ТК књ.5, 2 
69 АХ, ТК, књ.5, 6 
70 Исто, 6 
71 Исто, 6 
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господин: оца протосинђела Нектарија Љубибратића, и на њиова имена 
писмо учинише и сви потврдише, Стало се 5 дана, и одиле двије суђе у 
Рисан с барком. Спенчало се  --- Л 46: 15“72 Надаље се казује како се 
даровало протопрезвитеру Симеону Кончаревићу и протосинђелу 
Никанору Рајовићу ''за пута'' један барио вина који је узет у Тодора 
Зипанчића што је пренешено на Топлу. 

Топљани су активно подржали избор Симеона Кончаревића. 
Види се то из драгоцјених биљешки почевши од 20. сетенбра 1751. које 
говоре о даровима босанском владици Гаврилу Мијаиловићу и 
ерцеговачком владици Аксентију Паликући,73 затим из биљешке 1. 
отонбра 1751. о састанку на Топлој како би се проучила књига и копија 
од патенте преосвећеног господина Симеона Кончаревића новога 
владике74. Сљедеће године биљежи се плата „Еркулу Миоцићу што је 
преписао шупљику у либро која је предата пресвјетлом. господину. 
ђенералу Балби за владику – Л .. 6“75  Коначно, под 7. сетенбра 1752. 
помиње се и овај трошак: “Капетан Гаврило узе за један мјек што је 
справљена ракија Преосвећеном. Господину. Владици Симеону 
Кончаревићу каде је пошао у Требиње да се посвети...“76 

„Слава Г(осподу) Б(огу) 15 августа по србски 1721 
Нота што пенча Капитан: Ђуро Огурлић и суђе четири Иван Паликућа, 
Драшко Сабљић, Јован Дабовић, Томо Балић за комунита што требује 
како доље нотано-“77 
„Преузвишеному ђенералу и комесару Моценигу пипуна у Врагушела 
либара – Л..6:14; Селена у Требесина либре – Л .. 4:4; Крушака на 
Сусћепану либре – Л.. 4:; Крушака у Злокова донио либ(ре) Л.. 4:; 1 
јаловица у Кујачића за либар(а) – Л. 55:; 1 јаловица у Париповице либар 
Л. 57:; 4 шкопца у Баларића за либар Л. 45:12; Момчету иде по јаловице 
либар Л..:16; Восцима носили презенат за вино Л –1:; Момчету у 
Церницу за јаловицу Л :8; И што промијенисмо брава дода до либара Л 5 
и што ливса брав бонификасмо либре – Л 2:10 то је ли(бара) – Л ..7:10.“78 
Иста књига наводи и једно путовање до Тивта „Михат када иде у 

                                                
72 Исто, 12 
73 АХ, ТК, књ. 5, 12 
74 Исто, 12 
75 Исто, 13 
76 Исто, 14 
77 AХ, ТК, књ. 5, 2 
78 АХ, ТК, књ. 5, 2 
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Тиват...“ као и трошак за услуге провидурове канцеларије: „У 
сакретарију комесарову за књиге што су чињене 4 цекина у злату цекини 
по 44 то је либар – Л. 176:“ затим: „слуги сакретарову каде нам даде 
књигу информацијун о(д) соли за добру руку либар Л 12:“; „Када идосмо 
диверши у Будву преузвишеному комесару Моцинигу спенчасмо у рану 
либар поради информацијуна – Л 42:6“; „Канцалијеру да учини атестад 
да га подпише комесар Моцениго дасмо му либар Л 20. Истому Мему 
што је чинио шупљике за послат у Млетке Л 20. Истому канцалијеру 
Мему – Л 2“.79  

„Шото сакретару Моцинигову Николету Пападопулу за булати атестад и 
подписа либара Л 20-. Слуги сакретара Моцинига добре руке з(а) атестад 
либара – Л5“. Затим: „Пијеру Фонтани што је писао шупљике и штошта 
у веће пута либара Л 20. Пијеру истому преписивао шупљике подар(и) 
владике и штошта ли(бара) Л 15.“ Затим: „Николету шконтру Калдароли 
што је ређистрао декрет либара – Л 6:4. Николету истому што је 
ређистрао копијао књигу Л 2:8. Ноколету Калдароли за копију о(д) 
декрета – Л 3:4.“ Затим: „Када идосмо у Котор када позиваше 
Пераштани Бијељане спенча се либар Л . 15:“80  
„Суђи Ивану Паликући иде у Котор за чинити шупљику контра сердара 
спенча за исту ли(бара) Л .25:.“ 
„Слава Г(осподу). Б(огу). на 28 сектемра по србски 1723 на вароши 
Нота што пенча Капетан Никола Дамијанов Кецојевић и суђе четири 
Драшко Петровић, Томо Марков Церногорчевић, Лазо Кочетановић, 
Сава Радмиловић Шиндиш. Спенчали за комунита што требује како се 
нотаје доље“.81 
„Сакретару сопрапровидура Даниела Рениера а то је Стефано Премуди 
за декрет и декрециун и з(а) атестад дато ли(бара) Л –60:; 
Сопрапровидуру новому Виценцу Лореданцу посласмо 4 шкопцаи 10 
јаребица дасмо Л –61:; Пиеру Фонтани за шупљике писао и друге 
преписе у веће пута дасмо либара – Л – 48:; За декрет у канцалерију и 
јатестад ђенерала Диеда либара – Л – 15:; Нику Михатову што је ишао у 
Далманцију с инбашадурима Драшком Петрoвићем и с Ива-ном 
Ожеговићем – Л 40: 4.“82  

                                                
79 АХ, ТК, књ. 5, 2 
80 АХ, ТК, књ. 5, 2 
81 АХ, ТК, књ. 5, 3 
82 АХ, ТК књ 5, 3 
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„Нота што је кому дао капетан Никола Дамијановић и четири суђе, с 
њиме Драшко Петровић о(д) Топле. Томо Марков од Бијеле – Лазо 
Кочетановић од Кута Сава Радмиловић од Пода и Каменога од јаспри 
што су купили за инбашадуре доносили главари. Прво дато г(о-споди)ну 
кавалијеру Буровићу цекинах - № 22 по Л 50 и либара - - - - - - - - Л 46 а 
узето по либар Л 48 за цекин – Л 1146:; Капетан Никола Кецојевић узео 
што му су дужни главари за инбашадурске јаспри узео цекина - № 46: 
перо по 48 либар за цекин то је либар - - - Л 2208; Конди Владисавића 
дао што су узимали инбашадури у Млециех цекина 17: перо за цекин по 
Л 48 то је ли(бара) Л. 816:; Архимандриту Леонтију за Мата Криловића 
што је дао Мато инбашадурима цекина - - - № 5 по Л 48 Л .. 240:...“ 
„Суђи Драшку Петровићу Ивану Ожеговићу кад и(х) сла комунита за 
инбашадуре у Задар преузвишеноме Диеду Ђенералу пради контрадикат 
сердарима и поради еженциони што су заимавали у спензе це(кина) № 7 
Л 19 то је Л – 355: перо по 48. либар за цекин 103 Л 2 Л 4990:“83 
„Слава Г(оспод)у: Г(ог)у: на 14- отонбра 1745 – по грчаски на Топлoј 
вароши од Новога а по талијано на 25- отонбра. Нота што пенча Капетан 
Вуковој Вуков и четири суђе и канзалијер, с њиме Марко Мирковић 
суђа, Игњатије Петровић суђа, Јово Лакетић суђа, Марко Ожеговић суђа, 
Матије Јововић канзалијер, пенчају за комунита, почињући данас, пошто 
примише бакету и владање од комунитади, нотају све једно по једно 
како ниже и проча“.84 
„Прво данас исти дан примише бакету што су ручали ка(пета)н: и суђе и 
главари спенчали – Л 16: 19 
На 24 – деценбра 1745- Г(осподи)ну драгоману Пијеру Фонтани .1. пар 
интуша даровали, дали за њ - - - Л 15:-„. 
„На 1- ђенара 1746- Андри Чуовићу што је носио књигу у Пераст за 
информати се како су дали ноту за уље дали му Л ..5:- ...“ 
„На 3- ђенара 1746 – канчалијеру Пијеру за копије .2. једна проклам за 
стиму ка(пета)н: и главара и старијешина, а друга од вина што је учинио 
Васо Жарковић - - - - - Л.. 3:10; Луци Бачановићу што је понио књигу с 
мандатом сердару Кецојевићу поради млина - - Л .. 1:10.“ 
„На 22- ђенара 1746- Ка(пета)н: и суђе и сви главари састали се и 
учинише Збор, и приказа им ка(пета)н: на Збору књигу која је дошла из 
Котора од п(реузвишенога). г(осподина). сопрапровидура ако ко није 
узео со да се чини напријед. Спенчали - - - Л..3: 10...“.85 
                                                
83 АХ, ТК књ. 5, 5 
84 АХ, ТК, књ. 5, 5а 
85 АХ, ТК књ.5, 5а 
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„На – 11. лула 1748- Ка(пета)н: и суђе састали се да учине конпромеш да 
кметује комунита са Сердаревићем, и Мирковићем и њиовијем 
конпанима, за динаре што претенде од комунитади, а ко кћеше да 
кметују речени који претенде ни компромеша да учини како је 
углављено, спенчали стојећи поради тога - - - - Л ..3:12; На 12 лула 1747- 
Суђа Марко Ожеговић ишао у Пераст да извади копиу од сетенције што 
је кметовала комунита с Кнежевићем спенчао Л .. 13: 8; На 13 – лула 
1747- Ка(пета)н: и суђе стали код п(реузвишеног). г(осподина). ђенерала 
–2- дни спенчали – Л ...6:16; На .16. лула 1747- Ка(пета)н: и суђе састали 
се и настојали да подпишу атестат у п(реузвишенога). г(осподина). 
ђенерала спенчали - - - - Л ...4:14; На .1. агуста .1747- Ка(петан): и суђе 
састали се за испратити п(реузвишенога). г(осподина). ђенерала каде 
пође у Будву спенчали - - - - - Л ...3:6“.86 
„Ка(пета)н: и суђе и главари састали се поради мандата што бијеше 
дошао поповима за предат ноте од пука. Стали 4- дни спенчали - - - - - Л 
..18:-“87 
„На .28. ђенара 1748- Ка(пета)н: и суђе, и главари сви састали се и 
учинили у писму вијеру и подписао сваки главар за своју кнежину да 
свак стоји с миром од Ришњана. Спенчали што су ручали сви уједно Л .. 
18:12“ Затим: „На –2- марча 1748- Ка(пета)н: и суђе, и главари, звао и(х) 
г(осподин). провидур Бон да учине ноте колико има пушкара спенчали - 
- - Л ...5:14; Сувише дадоше канчалијеру Пијаги што је писао и кунпанао 
шупљику за уље и за проклам што је био учинио за стиму – Л.. 16:-; 
Сувише ка(пета)н:узе што је спенчао долазећи у више пута узе – Л ..33:-; 
Суђи Игњатију даде ка(пета)н: што је пенчао за барке долазећи –Л ..1-:; 
Сувише што се дало примариу Калуђерану на 23- агуста 1747- што 
подписао атестат у п(реузвишенога). г(осподина). ђенерала Јакома 
Болдунца и што га је ређистрао дали му – Л ..27:-“88 
„На 22- априла 1749 – Ка(пета)н: и суђе дадоше с(уђи):: Матиу 
Мирковићу на конат дуга што је спенчао суђа Марко за комунита, дадо-
ше до конта - - Л. 184:-“89 
„На 27- отонбра 1749- Ка(пета)н: и суђе састали се каде и(х) позва 
Шћепан Чупковић да му плате дугу што није дужна комунита а он оћаше 
да... метне у дуг и бијаше саквестрао плате капетанове у камари, зато 
састали су се за виђети и одговорити на позив и пођоше г(осподину): 

                                                
86 АХ, ТК књ. 5, 7 
87 АХ, ТК књ. 5, 7 
88 АХ, ТК књ. 5, 7 
89 АХ, ТК, књ. 5, 8 



 313 

провидуру Витури и узеше термен од абоката и дадо им термен 3. дни, и 
каде виђе Шћепан да се упунила комунита покори се лисенција плате. 
Зато су стали .3. дни спенчали Л.. 10; 18 Сувише канзалијеру Павловићу 
за мандат да да шконтро плате – Л ...3:-“90 
„На 30- априла 1750- Ка(пета)н: и суђе и сви главари састали се учинили 
збор да промјене ка(пета)н(а) и суђе, и тако не кћеше га промјенити него 
га конфермаше у писму да стоји у владању докле доспије обште ђело 
суђа Марко Мирковић за које је послат у Млетке Спенчаше што су 
ручали сви уједно - - Л ..18:16/сума – Л 3574:9.“91 
„На 6- мађа 1750- Ка(пета)н: и суђе састали се  учинили иштанцу поради 
ђустицијера и договарали се с оцем игуманом да справе суђу Марка у 
Млетке да доспијева обште ђело и стали –2- дни спенчали - - Л ..12:4''  
„На 24 – мађа 1750 Ка(пета)н: и суђе састали се и справили књиге и дали 
суђи Марку Мирковићу да иде и доспијева обште ђело у Млетке 
спенчали – Л ...3:12'' ''На 22- ђуна 1750- Ка(пета)н: и суђе састали се каде 
пође суђа Марко Мирковић у Млетке ручали уједно спенчали - - - - Л 
...4:16“92 

Из исте књиге се види да је суђа Марко у Млетке отпутовао 22. 
јуна 1750. године, ако није изнешен трошак код неког ранијег термина 
одласка Марковог у важну и познати мисију у Млецима. 

Ова књига садржи и значајне биљешке поводом неправедне 
погибије Луке Квекића и Теша Лучина од стране млетачких солдата, под 
2. децембра 1750. године. Под 11. децембром 1750. године стоји 
биљешка о путу капетана и суђа у Котор да се издејствује код провидура 
да пропрати ову тужбу до Сената93. 
„№ 16  =  18, мађа по грчаски 1751 промјенише ка/пета/на горњега и 
ставише другога, Гаврило Квекић ка(пета)н: други пут промјени 
ка(пета)на: Вуковоја, Јово Жарковић суђа, Јово Ника Злокова суђа, Божо 
Ожеговић суђа, Томо Поповић суђа, Мато Богића Јововића кан(залије)р: 
од ком(унита)ди:“ 
„На –7- марча 1751- Ка(пета)н: и суђе пошли у Котор звао и(х) 
п(реузвишени). г(осподин). сопрапровидур Валерио Антелми, поради 
што су се плакали грађани из двора који су од закона римскога да и(х) не 
зову на збор и кверелали ка(пета)н: и суђе да се не промијењују него да 
стоје силом у владању а све писали пп(реузвишеној). гг(осподи). 

                                                
90 Ах, Тк књ. 5, 9 
91 АХ, ТК књ. 5, 9 
92 АХ, ТК књ. 5, 9 
93 АХ, ТК књ. 5, 10 
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инквижитурима, и господа писала г(осподину). сопрапровидуру да је 
замина, и да им да информациун је ли истина, Стали –4- дни Спенчали 
барци и восцима и у рани - - - - - - Л ..71: 14/ сума Л 4308:16.“94 
“Слава Г(оспо)ду Б(ог)у на= 7 сетебра= талијано 1752 на Топлој вароши 
од Новога по грчаски на 28= августа. Нота што пенча Ка(пета)н: Марко 
Ожеговић и четири суђе и канзалијер ш њим Матије Јововић суђа, 
Митар Црногорчевић суђа, Никола Косић суђа, Станиша Воинов суђа 
Трипо Матишоровић канзалијер пенчају за комунитад почињући данас 
пошто примише бакету и владање од комунитади нотају све једно по 
једно како ниже и проча“95. 
 
 

КЊИГА 9 ТОПАЉСКЕ КОМУНИТАДИ 
 

1784: ''17 ▲1788 ▲84. Либро што је јучињено на 
цијелом Збору како се има дизати сох по либрету 

и како у њему и проча. С декретом96 
 

С(лава): Г(осподу). Б(ог)у. на 19: ђуна 1784: словино на Топлој вароши 
од Новога у церкви Саборној С(ве)т(а)го: Вознесенија Хр(исто)ва: 
Стабиливамо данаске на Збору цијеломе нашем ми ниже подписани 
ка(пета)н: и главари и кнезови сви јединодушно стабиливамо на ову 
начин како слиједи и пр(очаја). За грацију од соли која је нама даривата 
од П(реве)дрога: Принципа како је заповиђено у либрету  да имамо 
дизати у термен мјесеца три марач април и мађ Ако ли не би приспјела 
соо у ова мјесеца три остављамо друга три мјесеца од риспета, и којем 
би дигао у ово бријеме да има остати сва за комунитад. Она која би 
остала а не би се дигла, и која гоћ би ... да нема инђерити се само 
учинити чис конат за знати колико остаје и то ће имати сви аванци од 
соли у наприједа и остати за потребу од наше комунитади. И сви главари 

                                                
94 АХ, ТК књ. 5, 10 
95 АХ, ТК, књ. 5, 15 
96 АХ, ТК књ. 9 Књига стоји у трошним картонским корицама и носи један ћи-
рилични акт који овдје дајемо. Тешкоће у читању су велике усљед исписаног 
рукописа писара који је састављао и везивао слова са доста неуредним рукопи-
сом. У врху је отиснут печат Топаљске комунитади Цркве саборне Св. Вознесе-
нија Христовог, доста добро и јасно. 
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имаће знати колико аванца и куд је се има обратити а то ће бити за вас 
комун. И стабилисмо за ноте које чине кнезови и пароци да имају 
чини(т) ноте праветно. Ако ли би се нашло од кога кнеза и парока имаће 
бити од све браће кастигати и дати суду. И ова за ње(ну) јакост биће 
подписата од ка(пета)на: и његовије суђа и канзалијера и свије кнезова и 
главара, а савише притиснута муром братинскијем на презенцу од нас 
свије који се подписујемо који умије писат. Који не умије кога буде 
молити за њега да аферма како смо сви контенти овој углави одлуци коју 
остављамо међу нама вјековито и проча. Саво Лакетић ка(пета)н: од 
комунитади аверма. Андрија Јововић суђа од комунитади афермо како 
више. Митар Гојковић суђа од комунитади афермавам. Јаков Сушић суђа 
от комунитади афермо. Суђ (!) Петар Црн(ого)рчевич суђа од 
комунитади афермамо. Јово Жарковић канз(алије)р: од кому(нита)да= 
Мато Матишоровић главар от Топле авермавам. Марко Лупур главар от 
Кута афермава. Сава Поповић главар од Мојдежа афермава. Јово Лучин 
главар од Мокрина афермава. Марко Бачановић главар од Ратишевине 
афермава. Сава Петров главар од Сушћепана афермава. Трипун Квекић 
главар од Пода афермава. Тодор Озринић главар од Сасови(а) афермава. 
Трипко Новаков главар од Миочевића афермава. Нико Ћетковић главар 
од Баошића афермава. Мијо Челалић главар од Бијеле афермава. Нико 
Балић главар од Јошице афермава. Ђуро Ратковић главар од Каменога 
афермава. Томо Андрин главар од Крушевица афермава. Петар 
Деспинић главар од Жлијеба афермава.97 
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