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Predgovor 

 

 

Srednjovjekovni bosansko-humski natpisi predstavljaju originalan vid pisane rijeĉi koja 

svojim knjiţevnoumjetniĉkim vrijednostima i danas plijeni paţnju i nauĉnika i šire ĉitalaĉke 

publike. Stoga je, za bolje razumijevanje jezika ovih spomenika, ali i rekonstruiranje onih 

dijelova natpisa koji su danas teško ĉitljivi, abecedni popis cijelog epigrafskog leksiĉkog blaga 

nezaobilazan. Zapravo, uz Konkordancijski rječnik ćirilskih povelja srednjovjekovne Bosne 

(2011) Lejle Nakaš, ovaj rjeĉnik predstavlja drugi vaţan doprinos razumijevanju 

srednjovjekovnog jeziĉkog izraza. Kada svjetlo dana ugleda i konkordancijski rjeĉnik bosanske 

redakcijske pismenosti, tek tada ćemo dobiti cjelinu koja će filolozima omogućiti istraţivanja 

jezika koja će ponuditi znaĉajno pouzdanije rezultate. 

Korpus za ovaj rjeĉnik ĉini oko 320 natpisa, što je dalo oko 4450 pojavnica. Rjeĉnikom 

su obuhvaćeni natpisi od Humaĉke ploĉe, pa sve do onih rijetkih primjera ove pismenosti iz 

XVII i XVIII stoljeća. Natpisi koji su nekada bili dostupni istraţivaĉima, a danas su uništeni, 

zbog ĉega je onemogućeno ĉitanje sa originalnog spomenika, uvršteni su u ovaj rjeĉnik, s tim da 

su rijeĉi iz tih natpisa oznaĉene zvjezdicom (*). U rjeĉnik su uvrštene i one rijeĉi kojima danas 

nedostaje dio, ali samo ako se rijeĉ iz saĉuvanoga dijela sa najvećom sigurnošću moţe 

prepoznati. Nakon ovakvoga postupka u prezentiranju graĊe, moţe se krenuti u rekonstrukciju 

onih dijelova natpisa koji su danas iz razliĉitih razloga teško ĉitljivi ili razumljivi. 

Svjesni svih teškoća koje pred nas postavlja ĉitanje, razumijevanje i interpretiranje 

jezika epigrafskih spomenika, a voĊeni uvjerenjem da o njima mnogo toga tek treba reći, ovim 

rjeĉnikom, ako ništa drugo, moţemo se nadati da će barem pojedine praznine biti dopunjene. 
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a ɑ ɑ сє ʌєжн внтко ɴɑ свомь пʌємєɴнтомь Vitko 
Mokro kod 

Lištice (XV) 
V: 3 

a ɑ 
ɑ пншє рɑдоɴɑ мɑрковнү кɴєʒɑ мнрɑ рɑдвнү ɴɑ 

своєн үрьто үрьто 

knez Mir(k)o 

Rad(oje)viĉ 

Knešpolje kod 
Lištice (1398-

1408) 

V: 4 

a ɑ 
ɑ сєн ʌєжн рɑдовɑɴ рɑконвнћ прокʌєть тко ћє 

тƔћнɴ ʌєү вєћє ɴєгово пʌємє 

Radovan 

Rakojvić 

Ĉerin kod 

Ĉitluka (XIV) 
V: 5 

a ɑ 
† ɑ сє ʌєжн нвɑɴь мɑршнћь жнвнχь ʌнть пн 

мɴого ɴь ʒєнмʌн ѣɑ ɴнщɑ ɴєс(оχь) 
Ivan Maršić 

Kruševo kod 
Mostara (XV) 

V: 6 

a ɑ 

† ɑ сє ʌєжн кɴєʒь рɑдншɑ ʒʌоƔшнћь ɑ сє пншє 

кɑмн вƔковнћь ɴɑ ѣƔɴɑкɑ тƔмовƔ рьдншн 

ʒʌоƔшнћь 

knez Radiša 

Zloušić 

Kruševo kod 

Mostara (XIV-
XV) 

V: 7 

a ɑ 

† ɑ сє ʌєжн кɴєʒь рɑдншɑ ʒʌоƔшнћь ɑ сє пншє 

кɑмн вƔковнћь ɴɑ ѣƔɴɑкɑ тƔмовƔ рьдншн 

ʒʌоƔшнћь 

knez Radiša 
Zloušić 

Kruševo kod 

Mostara (XIV-

XV) 

V: 7 

a ɑ † ɑ сє ʌєжн нвɑɴншь комʌнɴовнћь 
Ivaniš 

Komlinović 

Bakri kod 

Ĉitluka (XV) 
V: 9 

a ɑ ɑ сє ʌєжн сɴ ь вƔкцɑ вƔковнћь ɑ ɴɑ нмє грьгƔрь 
sin Vukca 

Vukovića 

Bakri kod 

Ĉitluka (XIV-
XV) 

V: 10 

a ɑ ɑ сє ʌєжн сɴ ь вƔкцɑ вƔковнћь ɑ ɴɑ нмє грьгƔрь 
sin Vukca 

Vukovića 

Bakri kod 

Ĉitluka (XIV-
XV) 

V: 10 

a ɑ 
† ɑ сє ʌєжн кɴєʒь пɑвɑω комʌѣɴовнћь ɴɑ свон 

пʌємєɴнтон ɴɑ проʒрɑүцƔ Ɣ дɴн воєводє сɑɴдɑʌь 

knez Pavao 
Komlênović 

Bakri kod 

Ĉitluka (1423-

1434) 

V: 11 

a ɑ 

† ɑ сє ʌєжн кɴєʒь пɑвɑω комʌнɴовнћь ɴɑ свон 

(пʌє)мєɴнтон ɴɑ проʒрɑүцƔ Ɣ дɴн воєводє 

сɑɴдɑʌь кон гɑ поүтєɴо н внрɴо сʌƔжɑшє Ɣүрьто 

Ɣүрьто ɴɑ пʌємєɴнтєн 

knez Pavao 

Komlinović 

Bakri kod 
Ĉitluka (1423-

1434) 

V: 12 

a ɑ 

ɑ сє∶ пншє∶ ɴɑ крьстƔ∶ юрѣɑ∶ дɑ є∶ ʒɴɑтн 

свɑкомƔ∶ үовнкƔ ∶юрɑн∶ нвɴовнћь кɑко∶ стєкоχь 

∶Бʌɑго ∶н ш ɴєгɑ∶ погнБоχ кɑмн∶ Ɣснүє∶ рɑднүь∶ 

ковɑүь 

Juraj Ivanović 
Arapi kod 
Mostara (XV) 

V: 13 

a ɑ 

† Ɣ ʜмэ оцɑ ʜ сɴɑ ʜ стɑго дχ(ɑ) ɑ сэ цκʜ ɑћʌɑ 

мʜʌɑ ɑ ʒʜдɑ  Ɣ κъ смʜ ъ сʜɴъ г эвъ жƔп  Ɣ  Ɣɴъ 

ʜ ж(є)ɴɑ эгɑ пɑ(в)ʜцɑ 

Humaĉka ploĉa 
Humac kod 
Ljubuškog (XI) 

V: 14 

a ɑ 

† Ɣ ʜмэ оцɑ ʜ сɴɑ ʜ стɑго дχ(ɑ) ɑ сэ цκʜ ɑћʌɑ 

мʜʌɑ ɑ ʒʜдɑ  Ɣ κъ смʜ ъ сʜɴъ г эвъ жƔп  Ɣ  Ɣɴъ 

ʜ ж(є)ɴɑ эгɑ пɑ(в)ʜцɑ 

Humaĉka ploĉa 
Humac kod 
Ljubuškog (XI) 

V: 14 

a ɑ 

† вɑ ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ стɑго дχɑ ɑ сє дво ь 

воєводє мɑсɴɑ ʜ ɴєговʜю сɴƔ  ɑдосʌвɑ ʜ 

м осʌвɑ сє пʜсɑ  ɑБь Бжʜ ʜ стɑго дмʜт ʜѣ Ɣ дɴʜ 

гдɴɑ κ ɑʌɑ Ɣг ьсκогɑ ʌоʜшɑ ʜ гɴɑ Бɑɴɑ 

Босɑɴьсκогɑ тв ьтκɑ тκо Бʜ то пот ьʌь дɑ є 

п оκʌєть ωц мь ʜ сɴомь ʜ стʜмь дχомь 

vojvoda Masan 
Donja Dreţnica 

(1355-1357) 
V: 15 

a ɑ 

† ɑ сє ʌєжн стонсɑвь мнʌошєвнћь ɴɑ свон ʒємʌн 

ɴɑ пʌємєɴнтон когɑ мɴого ʌƔдн ʒɴɑшє ɑ сє ұнɴн 

прнБнʌь Бѣʌопүєʌɑɴнɴь ɑ пнсɑ днвьɴь сɴь єговь 

Stojsav 
Milošević 

Gradac kod 
Konjica (XV) 

V: 16 

a ɑ 

† ɑ сє ʌєжн стонсɑвь мнʌошєвнћь ɴɑ свон ʒємʌн 

ɴɑ пʌємєɴнтон когɑ мɴого ʌƔдн ʒɴɑшє ɑ сє ұнɴн 

прнБнʌь Бѣʌопүєʌɑɴнɴь ɑ пнсɑ днвьɴь сɴь єговь 

Stojsav 

Milošević 

Gradac kod 

Konjica (XV) 
V: 16 

a ɑ 

† ɑ сє ʌєжн стонсɑвь мнʌошєвнћь ɴɑ свон ʒємʌн 

ɴɑ пʌємєɴнтон когɑ мɴого ʌƔдн ʒɴɑшє ɑ сє ұнɴн 

прнБнʌь Бѣʌопүєʌɑɴнɴь ɑ пнсɑ днвьɴь сɴь єговь 

Stojsav 

Milošević 

Gradac kod 

Konjica (XV) 
V: 16 

a ɑ ɑ сє ʌєжн вʌɑднсɑвɑ днвнцɑ Vladisava 

Humi-Lišani 

kod Mostara 

(XV) 

V: 17 

a ɑ 
вɑ нмє Богɑ вєʌкогɑ цьрɑ ɴєБєсɴогɑ н ʒмʌсɴогɑ ɑ 

сє ʌєжн рɑднвон крнвоƔшнүн 

Radivoj 

Krivoušiĉ 

Mostar (XIV-

XV) 
V: 18 
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a ɑ 

† ɑ сє ʌєжн кɴєʒ вʌɑднсʌɑвь жƔпɑɴɑ ɴнкоʌє снɴь 

Бɑɴɑ стѣпɑɴɑ ɴєтн ɑ ʌєжн ɴɑ свон ʒємʌн ɴɑ 

пʌємєто ɑ пнсɑ помоүɑɴь 

knez Vladislav 
Vranjevo Selo 
kod Neuma 

(poslije 1363) 

V: 24 

a ɑ 

† ɑ сє ʌєжн кɴєʒ вʌɑднсʌɑвь жƔпɑɴɑ ɴнкоʌє снɴь 

Бɑɴɑ стѣпɑɴɑ ɴєтн ɑ ʌєжн ɴɑ свон ʒємʌн ɴɑ 

пʌємєто ɑ пнсɑ помоүɑɴь 

knez Vladislav 
Vranjevo Selo 
kod Neuma 

(poslije 1363) 

V: 24 

a ɑ 

† ɑ сє ʌєжн кɴєʒ вʌɑднсʌɑвь жƔпɑɴɑ ɴнкоʌє снɴь 

Бɑɴɑ стѣпɑɴɑ ɴєтн ɑ ʌєжн ɴɑ свон ʒємʌн ɴɑ 

пʌємєто ɑ пнсɑ помоүɑɴь 

knez Vladislav 
Vranjevo Selo 
kod Neuma 

(poslije 1363) 

V: 24 

a ɑ 

† ɑ сє пншє рɑдовɑць вƔкɑɴовнћь кƔн ʒɴɑχь 

цьрнɴƔ Ɣ воєводє н догь мƔ ɴє сгрншнχь 

прнѣтєʌє ɴє нʒгƔБнχь 
 

Hutovo (XV) V: 29 

a ɑ 
ɑ сє ʌєжє ɴɑ оБрɑдɑ довнћɑ гроБɴнцн снє Брɑнкє 

ʌƔкɑ ѣ ɴє могƔ Бнтн кɑко Бнћєтє 
Luka 

Svitava kod 

Ĉapljine (XVI-

XVII) 

V: 30 

a ɑ 

ɑ ʌƔкє стнєпɑɴовɑ роднχ сє Ɣ вєʌнкƔ рɑдость ɑ 

Ɣмр(ѣχь) Ɣ вєʌнкƔ жɑʌость ɑ сє кнпн є 

томɑшєвнƔ Борє ɑ дɑ мƔ дєсєто врєдн 
 

Svitava kod 

Ĉapljine (XV) 
V: 31 

a ɑ 

ɑ ʌƔкє стнєпɑɴовɑ роднχ сє Ɣ вєʌнкƔ рɑдость ɑ 

Ɣмр(ѣχь) Ɣ вєʌнкƔ жɑʌость ɑ сє кнпн є 

томɑшєвнƔ Борє ɑ дɑ мƔ дєсєто врєдн 
 

Svitava kod 

Ĉapljine (XV) 
V: 31 

a ɑ 

ɑ ʌƔкє стнєпɑɴовɑ роднχ сє Ɣ вєʌнкƔ рɑдость ɑ 

Ɣмр(ѣχь) Ɣ вєʌнкƔ жɑʌость ɑ сє кнпн є 

томɑшєвнƔ Борє ɑ дɑ мƔ дєсєто врєдн 
 

Svitava kod 
Ĉapljine (XV) 

V: 31 

a ɑ 

ɑ ʌƔкє стнєпɑɴовɑ роднχ сє Ɣ вєʌнкƔ рɑдость ɑ 

Ɣмр(ѣχь) Ɣ вєʌнкƔ жɑʌость ɑ сє кнпн є 

томɑшєвнƔ Борє ɑ дɑ мƔ дєсєто врєдн 
 

Svitava kod 
Ĉapljine (XV) 

V: 31 

a ɑ ɑ сє ʌєжє χєрɑкь ɴɑ свон Бɑщнɴн ɴɑ пʌємєɴнто Herak 

Derani kod 

Stoca (poslije 
1483) 

V: 32 

a ɑ 
† ɑ сє ʌєжн вƔкнћь вƔкүнћь ɑ Ɣснүє ɴɑ ɴь мɑтн 

рɑдωсɑвɑ ɴь сє 
Vukić Vukĉić 

Opliĉići kod 

Ĉapljine (XV) 
V: 33 

a ɑ 
† ɑ сє ʌєжн вƔкнћь вƔкүнћь ɑ Ɣснүє ɴɑ ɴь мɑтн 

рɑдωсɑвɑ ɴь сє 
Vukić Vukĉić 

Opliĉići kod 
Ĉapljine (XV) 

V: 33 

a ɑ 
† ɑ сє ʌєжн Божндɑрɑ вƔкɑұнћь ɑ сѣұє грƔБɑұь 

кɑмн 

Boţidar 
Vukaĉić 

Opliĉići kod 

Ĉapljine (oko 

1477) 

V: 34 

a ɑ 
† ɑ сє ʌєжн Божндɑрɑ вƔкɑұнћь ɑ сѣұє грƔБɑұь 

кɑмн 

Boţidar 

Vukaĉić 

Opliĉići kod 
Ĉapljine (oko 

1477) 

V: 34 

a ɑ † ɑ сє сѣүє грƔБɑүь  

Opliĉići kod 
Ĉapljine (oko 

1477) 

V: 35 

a ɑ 

† ɑ сєн ʌєжн кɴєʒ(ь) рɑднвон вʌɑтковнћь Ɣ тон 

врнмє ɴɑнБоʌн мƔжь Ɣ дƔБрɑвɑχь Бнχь … ɑ вƔрєБ 

ʌɑвь сєн сѣүє грƔБɑүь ковɑүь 

knez Radivoj 
Vlatković 

Opliĉići kod 

Ĉapljine (oko 

1477) 

V: 36 

a ɑ 

† ɑ сєн ʌєжн кɴєʒ(ь) рɑднвон вʌɑтковнћь Ɣ тон 

врнмє ɴɑнБоʌн мƔжь Ɣ дƔБрɑвɑχь Бнχь … ɑ вƔрєБ 

ʌɑвь сєн сѣүє грƔБɑүь ковɑүь 

knez Radivoj 
Vlatković 

Opliĉići kod 

Ĉapljine (oko 

1477) 

V: 36 

a ɑ † ɑ сє ʌєжн рɑдоє Богұнɴнћь † ɑ сє сѣұє грƔБɑұь 
Radoje 

Bogĉinić 

Opliĉići kod 

Ĉapljine (oko 
1477) 

V: 37 

a ɑ † ɑ сє ʌєжн рɑдоє Богұнɴнћь † ɑ сє сѣұє грƔБɑұь 
Radoje 

Bogĉinić 

Opliĉići kod 

Ĉapljine (oko 
1477) 

V: 37 

a ɑ ɑ сє ʌєжн вƔкосɑвь кƔүмɑɴнүɑ тоБнє Vukosav 
Kruševo kod 
Stoca (XV) 

V: 38 

a ɑ 

† ɑ сє ʌєжн жƔпɑɴь юроє конɴо погБєБє ɴɑ 

поүтєɴо сʌƔжБн ʒɑ св(огь) гдɴɑ ɑ поБнʌнжн гɑ 

кɴєʒь 

ţupan Juroje 

Kruševo kod 

Stoca (prije 
1471) 

V: 39 

a ɑ 

† ɑ сє ʌєжн жƔпɑɴь юроє конɴо погБєБє ɴɑ 

поүтєɴо сʌƔжБн ʒɑ св(огь) гдɴɑ ɑ поБнʌнжн гɑ 

кɴєʒь 

ţupan Juroje 

Kruševo kod 

Stoca (prije 
1471) 

V: 39 
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a ɑ ɑ сєн ʌєжн рɑдосɑвь рɑднүєвнћь 
Radosav 

Radiĉević 

Kruševo kod 

Stoca (poslije 

1477) 

V: 40 

a ɑ 

† ɑ сє ɴєкɑ сє ʒɴɑ єрє ƔБн пƔськɑ БрєшкƔ 

Боровнүнћɑ ɑ дɑ сƔ кʌєтє тє рƔкє коє Бн ωвон 

прнторнʌє 

Breško 

Boroviĉić 

Han-Pobrdica 

kod Stoca (XV) 
V: 41 

a ɑ 

† ɑ сє ɴєкɑ сє ʒɴɑ єрє ƔБн пƔськɑ БрєшкƔ 

Боровнүнћɑ ɑ дɑ сƔ кʌєтє тє рƔкє коє Бн ωвон 

прнторнʌє 

Breško 

Boroviĉić 

Han-Pobrdica 

kod Stoca (XV) 
V: 41 

a ɑ 
† ɑ сє кɑмн ɴɑ вƔкцƔ ɴɑ пєтовнұƔ ɑ сє пнсɑ 

Боʌɑшнɴь Богɑүнћь 

Vukac 
P(r)etoviĉ 

Radimlja kod 

Stoca (XV-

XVI) 

V: 42 

a ɑ 
† ɑ сє кɑмн ɴɑ вƔкцƔ ɴɑ пєтовнұƔ ɑ сє пнсɑ 

Боʌɑшнɴь Богɑүнћь 

Vukac 

P(r)etoviĉ 

Radimlja kod 
Stoca (XV-

XVI) 

V: 42 

a ɑ ɑ сє ʌєжн стѣпɑɴь ɑ үнɴнω кɑмн ωгость ковɑүь Stêpan 
Radimlja kod 

Stoca (XV) 
V: 46 

a ɑ ɑ сє ʌєжн стѣпɑɴь ɑ үнɴнω кɑмн ωгость ковɑүь Stêpan 
Radimlja kod 

Stoca (XV) 
V: 46 

a ɑ 
† ɑ сє ʌєжʜ ʌƔпκо вʌ(ɑ)сɴʜћ ɴɑ пʌємєɴʜтом 

сво(м) … пʜсɑ мƔ сʜɴь дʜѣκ доБ овоʜ 
Ljupko Vlasnić 

Troskoti kod 

Mostara (XIV-
XV) 

V: 47 

a ɑ † ɑ сє ʌєжн ʌƔБɑ вƔкɑɴовнц(ɑ) 
Ljuba 
Vukanovica 

Trijebanj kod 

Stoca (XV-

XVI) 

V: 48 

a ɑ 

† ɑ снє ʌєжʜ пɑвκо  ɑдоχɴʜћь ωвʜ … Ɣсʜєκоχь 

ɴɑ сє ʒɑ жʜвотɑ моʌƔ вʜ сє Б ɑтьо ʜ господо 

ɴємоʜтє мʜ κостʜ п ѣт єсɑтʜ 

Pavko 

Radohnić 

Hodovo kod 

Stoca (XV-
XVI) 

V: 51 

a ɑ 

† вь нмє ωтцɑ н снɴ(ɑ) н свєтогɑ дχɑ ɑ сє кɑмн 

стɑп⊦ɑɴɑ трѣдɑɴовнћь † ɑ сє пнсɑ ⊦ɑ дк 

ɴɑповнщь 

Stapjan 

Trêdanović 

Hodovo kod 

Stoca (XV-
XVI) 

V: 52 

a ɑ 

† вь нмє ωтцɑ н снɴ(ɑ) н свєтогɑ дχɑ ɑ сє кɑмн 

стɑп⊦ɑɴɑ трѣдɑɴовнћь † ɑ сє пнсɑ ⊦ɑ дк 

ɴɑповнщь 

Stapjan 

Trêdanović 

Hodovo kod 

Stoca (XV-
XVI) 

V: 52 

a ɑ 
мц ɑ  мɑ тɑ ɑı п ѣстɑвʜ сє  ɑБɑ Бж ʜ⊦ɑ м ʜѣ ɑ 

ʒовомь дв ц ɑ попɑ дɑБʜжвɑ под Ɣжʜє вɑ ʌѣт ςΨʌθ 
Marija Divica 

Vidoštak kod 

Stoca (1231) 
V: 53 

a ɑ 
ɑ сɑ жƔпɑɴнцɑ рƔдн прн(тє)шкн дɑɴ кто дɑ сн 

ʒɴɑдɑшє 
ţupanica Rudi 

Gorica kod 
Stoca (XV) 

V: 54 

a ɑ 
† ɑ сє ʌєжʜ воєводɑ рɑдосɑвь χрɑБрєɴь ʒ г   

ʌѣто ɑпрнʌɑ к д  

vojvoda 

Radosav 

Hrabren 

Ošanići kod 

Stoca (24. april 

1505) 

V: 55 

a ɑ 
† ɑ сє сто воєводє стнпɑɴɑ мнʌорɑдовнћɑ ɑ 

поɴовн гɑ воєводɑ пєтɑрь снɴь мƔ 

Stolica Stipana 

Miloradovića 

Ošanići kod 
Stoca (1470-

1488) 

V: 56 

a ɑ 
† ɑ сє сто воєводє стнпɑɴɑ мнʌорɑдовнћɑ ɑ 

поɴовн гɑ воєводɑ пєтɑрь снɴь мƔ 

Stolica Stipana 

Miloradovića 

Ošanići kod 
Stoca (1470-

1488) 

V: 56 

a ɑ ɑ сє ʌєжн моɴɑχн мɑртɑ ʒп 
monahinja 

Marta 

Ošanići kod 

Stoca (1572) 
V: 57 

a ɑ 

вɑ нмє Богь н свєтогь нвɑɴɑ сє ʌєжн рɑдосɑвь 

вɑʌɑχовнћь ɴєкɑ сє ʒɴɑ єрє ʌєг(о)χь ɴɑ свωн ɴɑ 

пʌємєɴнтон Бɑшт(н)ɴн сє пнсɑ рɑднүь 

рɑдосɑʌнћь ɑ снєүє мнʌєтɑ ковɑүь крнʌнћь 

Radosav 
Valahović 

Nekuk kod 

Stoca (XV-

XVI) 

V: 58 

a ɑ ɑ сє ʌєжн ћƔрєɴь пƔкшнћь Đuren Pukšić 
Udora kod 

Stoca (XVI) 
V: 60 

a ɑ ɑ сє ʌєжє вєсєʌнцɑ ж(єɴ)ɑ пєровнцɑ Veselica 
Grdijevci kod 

Stoca (XVI) 
V: 61 

a ɑ 
ɑ сє ʌєжʜ  ɑдосɑвь χє ɑκовʜћь ωво ʌєгоχь ɴɑ 

свωʜ пʌємєтоʜ гоʌƔБɑүʜ ʜ дь є ʌɑκɑ Бʌгɑ 

Radosav 
Heraković 

Boljuni kod 
Stoca (XV) 

V: 62 

a ɑ 

ɑ сє ʌєжє Богɑвɑць ʜ тɑ ɑχь БоʌƔɴовʜұь с ѣмє ɫ ɑ 

сє сѣүє: г ƔБɑүь моʌƔ сє Божє помʜʌƔʜ мє 

мʜʌостʜ твоє 

Bogavac i 

Tarah 

Boljunoviĉ 

Boljuni kod 

Stoca (oko 

1477) 

V: 63 
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a ɑ 

ɑ сє ʌєжє Богɑвɑць ʜ тɑ ɑχь БоʌƔɴовʜұь с ѣмє ɫ ɑ 

сє сѣүє: г ƔБɑүь моʌƔ сє Божє помʜʌƔʜ мє 

мʜʌостʜ твоє 

Bogavac i 
Tarah 

Boljunoviĉ 

Boljuni kod 
Stoca (oko 

1477) 

V: 63 

a ɑ ɑ сє ʌєжн вƔкнћ вƔмнћ Vukić Vumić 

Boljuni kod 

Stoca (XV-

XVI) 

V: 65 

a ɑ 
ɑ сє ʌєжн вʌɑћ вʌɑднсɑʌнћ пншє сєморɑд снүє 

вƔк ɴɑ ωцɑ 
VlaĊ Vladisalić 

Boljuni kod 

Stoca (XV-

XVI) 

V: 66 

a ɑ ɑ сє сѣүє грƔБɑүь кɑмн  

Boljuni kod 
Stoca (oko 

1477) 

V: 67 

a ɑ ɑ сє сѣүє г ƔБɑүь κɑмʜ ɴɑ вƔκшƔ ʒɑ пєть  ɑɴɑ Vukša 
Boljuni kod 
Stoca (oko 

1477) 

V: 68 

a ɑ 
ɑ сє ʌєжʜ  ɑдʜүь ɑ Б ɑт сʜүє д ɑгʜшɑ ɴɑ Б ɑт(ɑ) 

ɑ сє пʜшє дʜκь сємо ɑд Ɣсʜүє κовɑү мʜʌʜћ 
Radiĉ 

Boljuni kod 
Stoca (XV-

XVI) 

V: 70 

a ɑ 
ɑ сє ʌєжʜ  ɑдʜүь ɑ Б ɑт сʜүє д ɑгʜшɑ ɴɑ Б ɑт(ɑ) 

ɑ сє пʜшє дʜκь сємо ɑд Ɣсʜүє κовɑү мʜʌʜћ 
Radiĉ 

Boljuni kod 

Stoca (XV-
XVI) 

V: 70 

a ɑ 
ɑ сє ʌєжʜ  ɑдʜүь ɑ Б ɑт сʜүє д ɑгʜшɑ ɴɑ Б ɑт(ɑ) 

ɑ сє пʜшє дʜκь сємо ɑд Ɣсʜүє κовɑү мʜʌʜћ 
Radiĉ 

Boljuni kod 

Stoca (XV-
XVI) 

V: 70 

a ɑ ɑ сє ʌєжн рɑднүь вƔүнћ Radiĉ Vuĉić 

Boljuni kod 

Stoca (XV-

XVI) 

V: 71 

a ɑ ɑ сє ʌєжн єрнɴɑ нвковнцɑ Jerina Ivkovica 

Boljuni kod 

Stoca (XV-

XVI) 

V: 72 

a ɑ ɑ сє ʌєжн пєтɑр вƔкүнћ ɑ снүє пєтко ɴɑ Брɑтɑ Petar Vukĉić 
Boljuni kod 
Stoca (XV-

XVI) 

V: 74 

a ɑ ɑ сє ʌєжн пєтɑр вƔкүнћ ɑ снүє пєтко ɴɑ Брɑтɑ Petar Vukĉić 
Boljuni kod 
Stoca (XV-

XVI) 

V: 74 

a ɑ 
ɑ сє ʌєжн рɑднү вʌɑднсɑʌнћ ɑ снүє ɴɑ мє ωтɑц 

Божє тн гɑ помоʒн 

Radiĉ 

Vladisalić 

Boljuni kod 

Stoca (XV-
XVI) 

V: 75 

a ɑ 
ɑ сє ʌєжн рɑднү вʌɑднсɑʌнћ ɑ снүє ɴɑ мє ωтɑц 

Божє тн гɑ помоʒн 

Radiĉ 

Vladisalić 

Boljuni kod 

Stoca (XV-
XVI) 

V: 75 

a ɑ ɑ сє ʌєжʜ ʌƔБʜцɑ вʌɑтκовʜцɑ пʜшє сємо ɑд 
Ljubica 

Vlatkovica 

Boljuni kod 

Stoca (XV) 
V: 76 

a ɑ 
ɑ сє ʌєжʜ доБ ʜ юɴɑκь ʜ чоєκ вʌɑтκо вƔκовʜћ 

пʜшє сємо ɑд 
Vlatko Vuković 

Boljuni kod 
Stoca (XV) 

V: 77 

a ɑ 
ɑ сє ʌєжʜ доБ ɑ вʌɑдʜκовκɑ є ʜɴɑ вƔκоцɑмʜћ 

пʜшє дʜκь сємо ɑдь 

Jerina 
Vukocamić 

Boljuni kod 
Stoca (XV) 

V: 78 

a ɑ 
ɑ сє ʌєжʜ доБ ɑ жєɴɑ стɑɴɑ ћƔ єɴовʜцɑ сʜєүє 

ʒєʌʜѣ ɑ (п)ʜшє  ɑто 

Stana 

Đurenovica 

Boljuni kod 

Stoca (XV) 
V: 79 

a ɑ 
ɑ сє ʌєжʜ доБ ɑ жєɴɑ стɑɴɑ ћƔ єɴовʜцɑ сʜєүє 

ʒєʌʜѣ ɑ (п)ʜшє  ɑто 

Stana 

Đurenovica 

Boljuni kod 

Stoca (XV) 
V: 79 

a ɑ † ɑ сє ʌ(є)жʜ ɴнɴоє ʌƔповүнћь (с) снɴомь црѣпом 
Ninoje i Crêp 

L(j)upovĉić 

Podgradinje u 

Gornjem 
Hrasnu (XV) 

V: 80 

a ɑ 

† ɑ сє ʌєжʜ  ɑдʜвоʜ д ɑшүʜћ доБ ʜ юɴɑκь ѣ Бʜχь 

моʌƔ ѣ сє вɑсь ɴє тʜцɑʜтє вʜ ћєтє Бʜтʜ κɑκо ѣ ɑ ѣ 

ɴє могƔ Бʜтʜ κɑκо вʜ 

Radivoj Drašĉić 

Podgradinje u 

Gornjem 
Hrasnu (XIV-

XV) 

V: 82 

a ɑ 

† ɑ сє ʌєжʜ  ɑдʜвоʜ д ɑшүʜћ доБ ʜ юɴɑκь ѣ Бʜχь 

моʌƔ ѣ сє вɑсь ɴє тʜцɑʜтє вʜ ћєтє Бʜтʜ κɑκо ѣ ɑ ѣ 

ɴє могƔ Бʜтʜ κɑκо вʜ 

Radivoj Drašĉić 

Podgradinje u 

Gornjem 
Hrasnu (XIV-

XV) 

V: 82 

a ɑ 

ɑ сє ʌєжʜ вƔκь сʜɴь κɴєʒɑ ωБ ɑдɑ (с) сєст омь 

єʌомь ʜ поκɑмєɴовɑ гɑ мɑтʜ ɑɴɑ κʌєть ʜ 

п оκʌ(є)ть тκо ћє κ є(ɴƔ)тʜ Ɣ мє 

Vuk i Jela 

Podgradinje u 

Gornjem 

Hrasnu (XV-

XVI) 

V: 83 
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a ɑ 

† ɑ сє ʌєжн вʌɑтко Брɑɴьковнћь с тɑɴоровɑ н 

вєүє (с) снɴомь годподѣ мєдɑɴь постɑвн тє к 

вʌɑткƔ додє 

Vlatko 

Branković 

Lastva u 
Gornjem 

Hrasnu (XV) 

V: 84 

a ɑ ɑ сє ʌєжн рɑшкод Raškod 

GleĊevci kod 

Ljubinja (XV-

XVI) 

V: 86 

a ɑ ɑ снє ʌєжн поʒɴɑɴь Богдɑɴнћь 
Poznanj 
Bogdanić 

Premilovo Polje 

kod Ljubinja 

(XV) 

V: 87 

a ɑ † ɑ сє ʌєжн пɑвɑω рɑдовнћь Pavao Radović 
Premilovo Polje 
kod Ljubinja 

(XV) 

V: 88 

a ɑ ɑ сє ʌєжн рɑдосɑвь дƔүнћь (с) снɴомь цвѣткомь 
Radosav Duĉić 

i Cvêtko 

Premilovo Polje 
kod Ljubinja 

(XV) 

V: 90 

a ɑ 
† ɑ сє ʌєжн рɑдосɑвь вƔкүнћь вƔкць пнћєвнћɑ ɴɑ 

свон ɴɑ пʌємєɴнтон 

Radosav 

Vukĉić 

Ljuti Do u 
Dabru polju 

(XV) 

V: 91 

a ɑ 

† ɑ сє ʌєжн рɑднвон вƔкүнћь вƔкцɑ пнћєвнћɑ 

снɴь ɴɑ своωн пʌємєɴнто (с) Брѣтомь 

рɑдосɑвомь 

Radivoj Vukĉić 

Ljuti Do u 

Dabra polju 

(XV) 

V: 92 

a ɑ 

† ɑ сє ʌєжʜ Бгɑдɑɴь χɑтєʌєвʜћь  ɑдʜүɑ воєводє 

сʌƔгɑ Ɣ доБ ʜ үɑсь  одʜχ сє Ɣ доБ ѣ Ɣ д Ɣжʜɴ 

п ɑво үʜɴє ʜ Ɣм ѣχь гдɴƔ вѣ ɴо сʌƔжє ɑ сɑʜ 

Бʜʌєгь сʜɴовє моʜ постɑвʜшє 

Bogdan 
Hateljević 

Milavići u 

Dabra polju 

(1391-1404) 

V: 93 

a ɑ 

† ɑ сє ʌєжʜ Бгɑдɑɴь χɑтєʌєвʜћь  ɑдʜүɑ воєводє 

сʌƔгɑ Ɣ доБ ʜ үɑсь  одʜχ сє Ɣ доБ ѣ Ɣ д Ɣжʜɴ 

п ɑво үʜɴє ʜ Ɣм ѣχь гдɴƔ вѣ ɴо сʌƔжє ɑ сɑʜ 

Бʜʌєгь сʜɴовє моʜ постɑвʜшє 

Bogdan 

Hateljević 

Milavići u 

Dabra polju 
(1391-1404) 

V: 93 

a ɑ 
† ɑ сє ʌєжʜ вƔкɑць вƔүχɴнћь … вндн сє ʒʌɑмєɴнє 

үтно … тє ɑ вɑсь Бгь Бʌɑгосʌо(вн) … прнБнсɑвь 

Vukac 
Vuĉ(i)hnić 

Vlahovići kod 

Ljubinja (XV-

XVI) 

V: 94 

a ɑ 
† ɑ сє ʌєжʜ вƔкɑць вƔүχɴнћь … вндн сє ʒʌɑмєɴнє 

үтно … тє ɑ вɑсь Бгь Бʌɑгосʌо(вн) … прнБнсɑвь 

Vukac 

Vuĉ(i)hnić 

Vlahovići kod 

Ljubinja (XV-

XVI) 

V: 94 

a ɑ 

† ɑ сє ʌєжʜ кɴєʒь вʌɑћь Бнєʌнћь Ɣ своωн црьквн 

Ɣ свєтомь ʌɑʒɑрƔ үʌовѣүє тɑко дɑ ɴнєсн прокʌєть 

ɴє тнкɑн Ɣ мє 

knez VlaĊ 
Bijelić 

Vlahovići kod 
Ljubinja (XV) 

V: 95 

a ɑ 

† ɑ сє ʌєжʜ вƔκосɑвь воєводɑ вʌɑћєвʜћь с момь 

д Ɣговɑχь д Ɣжʜɴомь ʜ сɑгʜБоχь ɴɑ  ʒмʜ ɴоʜ 

κ ɑʜɴє κо(ɴь) могɑ господʜɴɑ ʜ доɴєсошє мє 

д Ɣжʜɴɑ ɴɑ своƔ пʌємєɴʜтƔ БɑщʜɴƔ ʜ дɑ є 

п оκʌєть тκо ћє Ɣ мє тɑκɴƔтʜ 

Vukosav 
Vlahovići kod 

Ljubinja (XV) 
V: 96 

a ɑ † ωвдн Ɣмχь … мьнʌо остоє ɴєцн … ɑ сє пн …  
Ubosko kod 
Ljubinja (XV) 

V: 97 

a ɑ 
ɑ сє ʌєжн дɑБнжнвь рɑдωвɑɴωвнћь үωүє тɑкω дɑ 

сн Бʌɑг 

Dabiţiv 
Radovanović 

Ubosko kod 
Ljubinja (XV) 

V: 98 

a ɑ 
ɑ снє ʌєжн поχвɑʌн мн юɴɑкь рɑднχɴɑ н снє 

Ɣснєүє снɴ мƔ вƔкосɑвь 
Radihna 

Miljanovići kod 

Ljubinja (XV) 
V: 99 

a ɑ 
† ɑ сє ʌєжн рɑћь гɑʌүнћ ɴɑ своѣωн ɴɑ 

пʌємєɴнтон 
RaĊ Galĉić 

Veliĉani u 
Popovu polju 

(XV) 

V: 101 

a ɑ 

† вь ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ ст го дχ ɑ сє ʌєжʜ  ɑБɑ Бж ʜɑ 

поʌʜχ ɑɴʜ⊦ɑ ɑ ʒовомь мʜ ьсκʜмь госпо⊦ɑ 

 ɑдɑүɑ жоyпɑɴɑ ɴєɴьцɑ үʜχо ʜћɑ κƔүьɴʜцɑ ɑ 

ɴєвѣстɑ жƔпɑɴɑ в ɑтьκɑ ʜ сʌƔгє дɑБʜжʜвɑ ʜ 

тєпьүʜıє  стʜпьκɑ ɑ κьүʜ жƔпɑɴɑ мʜʌьтѣɴɑ 

д ɑжʜвоıє вʜκɑ ɑ κɑʒɴьцƔ сɴʜκƔ сєст ɑ ɑ постɑвʜ 

сь Бѣʌѣгь ɴє сɴ ь дɑБʜжʜвь с Бжʜωмь помощʜю 

сɑмь (с) своʜмʜ ʌƔдьмʜ ɑ вь дɴ(ʜ) гдɴɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ 

Polihranija 
Radaĉa 

Veliĉani u 

Popovu polju 

(1377-1391) 

V: 102 
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a ɑ 

† вь ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ ст го дχ ɑ сє ʌєжʜ  ɑБɑ Бж ʜɑ 

поʌʜχ ɑɴʜ⊦ɑ ɑ ʒовомь мʜ ьсκʜмь госпо⊦ɑ 

 ɑдɑүɑ жоyпɑɴɑ ɴєɴьцɑ үʜχо ʜћɑ κƔүьɴʜцɑ ɑ 

ɴєвѣстɑ жƔпɑɴɑ в ɑтьκɑ ʜ сʌƔгє дɑБʜжʜвɑ ʜ 

тєпьүʜıє  стʜпьκɑ ɑ κьүʜ жƔпɑɴɑ мʜʌьтѣɴɑ 

д ɑжʜвоıє вʜκɑ ɑ κɑʒɴьцƔ сɴʜκƔ сєст ɑ ɑ постɑвʜ 

сь Бѣʌѣгь ɴє сɴ ь дɑБʜжʜвь с Бжʜωмь помощʜю 

сɑмь (с) своʜмʜ ʌƔдьмʜ ɑ вь дɴ(ʜ) гдɴɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ 

Polihranija 

Radaĉa 

Veliĉani u 
Popovu polju 

(1377-1391) 

V: 102 

a ɑ 

† вь ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ ст го дχ ɑ сє ʌєжʜ  ɑБɑ Бж ʜɑ 

поʌʜχ ɑɴʜ⊦ɑ ɑ ʒовомь мʜ ьсκʜмь госпо⊦ɑ 

 ɑдɑүɑ жоyпɑɴɑ ɴєɴьцɑ үʜχо ʜћɑ κƔүьɴʜцɑ ɑ 

ɴєвѣстɑ жƔпɑɴɑ в ɑтьκɑ ʜ сʌƔгє дɑБʜжʜвɑ ʜ 

тєпьүʜıє  стʜпьκɑ ɑ κьүʜ жƔпɑɴɑ мʜʌьтѣɴɑ 

д ɑжʜвоıє вʜκɑ ɑ κɑʒɴьцƔ сɴʜκƔ сєст ɑ ɑ постɑвʜ 

сь Бѣʌѣгь ɴє сɴ ь дɑБʜжʜвь с Бжʜωмь помощʜю 

сɑмь (с) своʜмʜ ʌƔдьмʜ ɑ вь дɴ(ʜ) гдɴɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ 

Polihranija 
Radaĉa 

Veliĉani u 

Popovu polju 

(1377-1391) 

V: 102 

a ɑ 

† вь ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ ст го дχ ɑ сє ʌєжʜ  ɑБɑ Бж ʜɑ 

поʌʜχ ɑɴʜ⊦ɑ ɑ ʒовомь мʜ ьсκʜмь госпо⊦ɑ 

 ɑдɑүɑ жоyпɑɴɑ ɴєɴьцɑ үʜχо ʜћɑ κƔүьɴʜцɑ ɑ 

ɴєвѣстɑ жƔпɑɴɑ в ɑтьκɑ ʜ сʌƔгє дɑБʜжʜвɑ ʜ 

тєпьүʜıє  стʜпьκɑ ɑ κьүʜ жƔпɑɴɑ мʜʌьтѣɴɑ 

д ɑжʜвоıє вʜκɑ ɑ κɑʒɴьцƔ сɴʜκƔ сєст ɑ ɑ постɑвʜ 

сь Бѣʌѣгь ɴє сɴ ь дɑБʜжʜвь с Бжʜωмь помощʜю 

сɑмь (с) своʜмʜ ʌƔдьмʜ ɑ вь дɴ(ʜ) гдɴɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ 

Polihranija 
Radaĉa 

Veliĉani u 

Popovu polju 

(1377-1391) 

V: 102 

a ɑ 

† вь ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ ст го дχ ɑ сє ʌєжʜ  ɑБɑ Бж ʜɑ 

поʌʜχ ɑɴʜ⊦ɑ ɑ ʒовомь мʜ ьсκʜмь госпо⊦ɑ 

 ɑдɑүɑ жоyпɑɴɑ ɴєɴьцɑ үʜχо ʜћɑ κƔүьɴʜцɑ ɑ 

ɴєвѣстɑ жƔпɑɴɑ в ɑтьκɑ ʜ сʌƔгє дɑБʜжʜвɑ ʜ 

тєпьүʜıє  стʜпьκɑ ɑ κьүʜ жƔпɑɴɑ мʜʌьтѣɴɑ 

д ɑжʜвоıє вʜκɑ ɑ κɑʒɴьцƔ сɴʜκƔ сєст ɑ ɑ постɑвʜ 

сь Бѣʌѣгь ɴє сɴ ь дɑБʜжʜвь с Бжʜωмь помощʜю 

сɑмь (с) своʜмʜ ʌƔдьмʜ ɑ вь дɴ(ʜ) гдɴɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ 

Polihranija 
Radaĉa 

Veliĉani u 

Popovu polju 

(1377-1391) 

V: 102 

a ɑ 

† вь ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ ст го дχ ɑ сє ʌєжʜ  ɑБɑ Бж ʜɑ 

поʌʜχ ɑɴʜ⊦ɑ ɑ ʒовомь мʜ ьсκʜмь госпо⊦ɑ 

 ɑдɑүɑ жоyпɑɴɑ ɴєɴьцɑ үʜχо ʜћɑ κƔүьɴʜцɑ ɑ 

ɴєвѣстɑ жƔпɑɴɑ в ɑтьκɑ ʜ сʌƔгє дɑБʜжʜвɑ ʜ 

тєпьүʜıє  стʜпьκɑ ɑ κьүʜ жƔпɑɴɑ мʜʌьтѣɴɑ 

д ɑжʜвоıє вʜκɑ ɑ κɑʒɴьцƔ сɴʜκƔ сєст ɑ ɑ постɑвʜ 

сь Бѣʌѣгь ɴє сɴ ь дɑБʜжʜвь с Бжʜωмь помощʜю 

сɑмь (с) своʜмʜ ʌƔдьмʜ ɑ вь дɴ(ʜ) гдɴɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ 

Polihranija 

Radaĉa 

Veliĉani u 

Popovu polju 
(1377-1391) 

V: 102 

a ɑ ɑ сє Ɣсѣүє н пнсɑ рɑдоє ковɑүь  

Ţakovo u 
Popovu polju 

(XV) 

V: 104 

a ɑ † ɑ сє: Ɣсѣүє: рɑдоє: ковɑүь ωвɑн ωБɑ: кɑмєɴɑ  

Ţakovo u 
Popovu polju 

(XV) 

V: 105 

a ɑ ɑ сє дɑсɑ ʌєжн Dasa  

Ţakovo u 

Popovu polju 
(XV-XVI) 

V: 106 

a ɑ 
ɑ снє поүʜвɑ κɴєʒ  ɑдʜү смє ɴʜ  ɑБ Божʜ тʜто  

χ ɑмɑ сєго 
knez Radiĉ 

Draĉevo u 

Popovu polju 
(XV) 

V: 107 

a ɑ ɑ сє ʌєжн нв(ɑ)ɴнш рдωє Ivaniš 

Dobromani kod 

Trebinja (XV-

XVII) 

V: 109 

a ɑ 
† сє ʌєжн доБрнʌо прнБнʌовнћь (с) снɴовцємь ш 

ʌƔБєтомь ɑ пнсɑ ωБрɑдь крɑнковнћь 

Dobrilo 

Pribilović sa 

sinovcem 
Ljubetom 

Staro Slano kod 

Trebinja (XIV-

XV) 

V: 110 
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a ɑ 

† сє ʌєжн доБрнʌо Божнћковнћь ʒ Брɑтомь 

рɑдоємь н снɴовцємь пʌɑвцємь ɑ пнсɑ нвко 

ωБрɑдовнћь 

Dobrilo 

Boţićković sa 

bratom 

Radojem i 

sinovcem 
Plavcem 

Staro Slano kod 

Trebinja (XV) 
V: 111 

a ɑ 
ɑ сє ʌєжʜ кɴєʒь ʒоть снɴь кɴєʒɑ пєтрɑ ʌєжє в ʌєто 

ʒп 
knez Zot 

Domaševo kod 
Trebinja (1572) 

V: 114 

a ɑ 
† ɑ сєн ʌєжʜ жƔпɑɴь мєдƔʌʜɴь ɴʜκɑдɑ мɴого ɴє 

ʜмɑχь ɑ ɴʜκɑдɑ ɴʜщɑ ɴєстɑ ɑ дѣχь 
ţupan Medulin 

Vrpolje kod 

Trebinja (XIV) 
V: 115 

a ɑ 
† ɑ сєн ʌєжʜ жƔпɑɴь мєдƔʌʜɴь ɴʜκɑдɑ мɴого ɴє 

ʜмɑχь ɑ ɴʜκɑдɑ ɴʜщɑ ɴєстɑ ɑ дѣχь 
ţupan Medulin 

Vrpolje kod 
Trebinja (XIV) 

V: 115 

a ɑ 
† ɑ сєн ʌєжʜ жƔпɑɴь мєдƔʌʜɴь ɴʜκɑдɑ мɴого ɴє 

ʜмɑχь ɑ ɴʜκɑдɑ ɴʜщɑ ɴєстɑ ɑ дѣχь 
ţupan Medulin 

Vrpolje kod 

Trebinja (XIV) 
V: 115 

a ɑ 

† вь дɴʜ гдɴɑ воєдє сɑɴдѣʌɑ ɑ сєʜ ʌєжʜ κɴєʒь 

поκ ɑѣць ωʌʜвє овʜћь Б ɑтʜω ʜ вʌɑстєʌє ѣ 

поκ ɑѣць гɴƔ момƔ сʌƔгɑ що моχь вь п ɑвɑдʜ 

тоʌʜκо χоχь Ɣ момь домʜ Богь мʜ подʜʌʜ ѣ 

могɑχь гɴɑ могɑ ʜ д Ɣгɑ могɑ Ɣ поүтєɴʜ п ʜѣтʜ 

ʜ Ɣ томь момь доБ ʜ догє см ьть Ɣ в ємє жнвотɑ 

домь моѣ ωжɑʌостнχь 

knez Pokrajac 
Oliverović 

Vrpolje kod 
Trebinja (1413) 

V: 117 

a ɑ 
ɑ сн ɴɑ крьстƔ рɑдоѣ мрькшнћɑ стɑχь Богɑ 

моʌєћє н ʒʌɑ ɴє мнсʌєћє н ƔБн мє громь 
Radoje Mrkšić 

Djedići kod 

Trebinja (XV-
XVI) 

V: 118 

a ɑ ɑ сє Ɣмко поүнвɑ Umko 
Hum kod 

Trebinja (?) 
V: 123 

a ɑ ɑ сє ʌєж(н) …  

Tvrdoš kod 

Trebinja (?) 
V: 125 

a ɑ † ɑ сє сѣɴь попɑ Богүʜɴɑ  

Police kod 

Trebinja (XIV-
XV) 

V: 127 

a ɑ † ɑ сє ʌєжн вƔкосɑвь ʒєүʌнћ Vukosav Zeĉlić 

Klobuk kod 

Trebinja (XIV-
XV) 

V: 131 

a ɑ 
ɑ сє ʌєжʜ вƔκьшʜɴь доБ ɑшʜɴовʜћь Ɣ тоʜ доБɑ 

Ɣм( )ʜєχь свɑκомƔ мє жɑω Бʜ момƔ 

Vuk(a)šin 
Dobrašinović 

Konjsko kod 

Trebinja (XV-
XVI) 

V: 132 

a ɑ 

† мсцɑ сєκьтєБ ɑ Ɣ т єтʜ ɴɑ дєстє дьɴь п ѣстɑвʜ 

сє  ɑвь Бж ʜ ћєо гʜѣ : ɴɑ вєүє ʜє χв  ɑ дɴє ɑ 

ʜмєɴємь жƔпɑɴь κ ьɴѣ 

ţupan Krnja 
AranĊelovo kod 

Trebinja (XIII) 
V: 133 

a ɑ 
сн χрɑмъ повн поп вƔүωсɑв ɑ с ɴємь χрнстɴн 

Бжон мɑрко кɑмн сɑпнсɑ сто домь 

Crkva sv. 

Nikole 

Panik kod 

Bileće (1474) 
V: 134 

a ɑ ɑ сє ʌєжʜ вƔкоБрɑт ћƔрћєвнћь снмо 

Vukobrat 

ĐurĊević (i) 
Simo 

Kolanjevići kod 

Bileće (?) 
V: 135 

a ɑ 

ɑ сє ʌєжн вƔкоБрɑт вʌɑћєвнћ Божн рɑБ ɑ сє гроБ 

мƔ дєʌɑ снɴ мƔ рɑдоɴɑ тƔ(г)о моѣ ɑ тко ʌн ћє 

мєɴє … 

Vukobrat 

VlaĊević 

Gornje selo kod 

Bileće (XV-

XVI) 

V: 136 

a ɑ 

ɑ сє ʌєжн вƔкоБрɑт вʌɑћєвнћ Божн рɑБ ɑ сє гроБ 

мƔ дєʌɑ снɴ мƔ рɑдоɴɑ тƔ(г)о моѣ ɑ тко ʌн ћє 

мєɴє … 

Vukobrat 

VlaĊević 

Gornje selo kod 
Bileće (XV-

XVI) 

V: 136 

a ɑ 

ɑ сє ʌєжн вƔкоБрɑт вʌɑћєвнћ Божн рɑБ ɑ сє гроБ 

мƔ дєʌɑ снɴ мƔ рɑдоɴɑ тƔ(г)о моѣ ɑ тко ʌн ћє 

мєɴє … 

Vukobrat 

VlaĊević 

Gornje selo kod 
Bileće (XV-

XVI) 

V: 136 

a ɑ 

† ɑ сн гроБь … мнрƔшн … грɑднχ ʒɑ ово поүнв 

… ɑ тн н ѣ сɑ(мь) … кɑко н вн ɑ вн ћ(єтє Бн)тн 

кɑко н ѣɑ 
 

Gornje selo kod 

Bileće (XV) 
V: 137 

a ɑ 

† ɑ сє ʌєжн ʒɑгорьц Брɑѣɴовнћь Брɑтнє кон 

вндн(тє) снє ʒʌɑмєɴнє Брɑтнє ѣ сɑмь Бнω кɑко вн 

ɑ вн ћєтє Бтн кɑко н ѣ 

Zagorac 

Brajanović 

Podbudovac 

kod Bileće 
(XV) 

V: 138 

a ɑ 
† ɑ сє ʌєжн ʒɑгорьц Брɑѣɴовнћь Брɑтнє кон 

вндн(тє) снє ʒʌɑмєɴнє Брɑтнє ѣ сɑмь Бнω кɑко вн 

Zagorac 

Brajanović 

Podbudovac 

kod Bileće 
V: 138 



Konkordancijski rjeĉnik ćiriliĉnih natpisa srednjovjekovne Bosne 

17 
 

ɑ вн ћєтє Бтн кɑко н ѣ (XV) 

a ɑ ɑ сє ʌєжн рɑшоє Rašoje 
Radmilović-
Dubrava kod 

Bileće (XV) 

V: 140 

a ɑ ɑ сє ʌєжн БƔɴьць рƔшовнћь Bunac Rušović 

Radmilović-

Dubrava kod 
Bileće (XV) 

V: 141 

a ɑ 
ɑ сє ʌєжн үрѣпь н рɑшко вʌɑχовнћь ɑ сє ʌєжнтɑ 

двɑ вʌɑχовɑ снɴь 

Ĉrêp i Raško 
Vlahović 

Radmilović-

Dubrava kod 
Bileće (XV-

XVI) 

V: 142 

a ɑ 
ɑ сє ʌєжн үрѣпь н рɑшко вʌɑχовнћь ɑ сє ʌєжнтɑ 

двɑ вʌɑχовɑ снɴь 

Ĉrêp i Raško 
Vlahović 

Radmilović-

Dubrava kod 
Bileće (XV-

XVI) 

V: 142 

a ɑ 
ɑ снє ʌєжн рɑБь Божн дѣкь вƔѣɴь дрɑгншнћь 

простн мƔ Б є  грєχє 
Vujan Dragišić 

Njeganovići 
kod Bileće 

(XV) 

V: 147 

a ɑ ɑ сє пншє мнʌко вƔкм(н)рь  

Njeganovići 

kod Bileće (?) 
V: 148 

a ɑ ɑ сє пншє нвɑɴь  

Kalac kod 

Bileće (XV-
XVI) 

V: 149 

a ɑ 

† ɑ сє ʌєжн нвɑɴь мрьү(н)ћь Ɣ доБрƔ прѣБнχь ɑ ʒɑ 

жнвотɑ ωв кɑмн постɑвнχь н ωстɑвнχ ʌєгоχ ɴ(ɑ) 

поʌовнɴƔ тко ʌн ћє Ɣʒєтн дɑ є прокʌєть 

Ivan Mrĉić 
Fatnica kod 

Bileće (XV) 
V: 150 

a ɑ 

† ɑ сє ʌєжн нвɑɴь мрьү(н)ћь Ɣ доБрƔ прѣБнχь ɑ ʒɑ 

жнвотɑ ωв кɑмн постɑвнχь н ωстɑвнχ ʌєгоχ ɴ(ɑ) 

поʌовнɴƔ тко ʌн ћє Ɣʒєтн дɑ є прокʌєть 

Ivan Mrĉić 
Fatnica kod 

Bileće (XV) 
V: 150 

a ɑ ɑ сє крсть пнʌɑтɑ рɑднвћɑ Pilat Radiv(i)ć 

Simiova kod 

Bileće (XVII-

XVIII) 

V: 154 

a ɑ 
ɑ сєн крсть цвнєткɑ дрɑгншнћɑ Ɣ вєʌнкƔ 

Ɣмрнєχь жɑʌощƔ тнмь 

Cvjetko 

Dragišić 

Simiova kod 

Bileće (1727) 
V: 155 

a ɑ 
ɴєкɑ сє ʒɴɑ ɑ сє ʌєжн вƔкь Бɑтрнћєвнћ огрɑдн 

вƔүнɴɑ ωцɑ н доБрƔ мɑтєрь єʌнцƔ 

Vuk Batrićević 

i Jelica 

Trnovica kod 
Bileće (XVI-

XVII) 

V: 157 

a ɑ ɑ сє ʌєжн … ʌєто ʒω дɴн н  

Stepen kod 

Gacka (1562) 
V: 158 

a ɑ 

† ɑ сє ʌєжʜ  ɑдоɴɑ  ɑтκовʜћь погʜБоχь пдь 

г ɑдомє пдь κʌƔүємє ʒɑ свогɑ гдɴɑ воєводƔ 

сɑɴд(ɑ)ʌɑ 

Radonja 
Ratković 

Kljuĉ kod 

Gacka (1404-

1415) 

V: 159 

a ɑ 
† ɑ сє ʌєжн кɴєʒь вƔкосɑвь пʌншүнћь пнсɑ 

срɑцнɴь вƔкосɑʌнћь 

knez Vukosav 

Plišĉić 

Stepen kod 

Gacka (XIV) 
V: 160 

a ɑ ɑ сн кɑмн пɑвʌɑ жƔпɑɴовнћɑ 
Pavao 
Ţupanović 

Gradina kod 

Gacka (XV-

XVI) 

V: 163 

a ɑ 
ɑ сєн постɑвн внтоє ɴɑ сє н ɴɑ своєƔ мнʌƔ н 

дрɑгƔ кƔћɴнцƔ 

Vitoje i njegova 
kućnica 

Slivlje kod 

Gacka (XV-

XVI) 

V: 165 

a ɑ ɑ сє ʌєжн пєтɑрь вωєдɑ трковнћь 
vojvoda Petar 

Trković 

SrĊevići kod 
Gacka (oko 

1468) 

V: 167 

a ɑ ɑ сє ʌєжн нвɑɴь вωıє вдɑ vojvoda Ivan 
SrĊevići kod 
Gacka (oko 

1468) 

V: 168 

a ɑ † ɑ сє ʌєжн рɑдωн вωєдɑ трковнћ 
vojvoda Radoj 

Trković 

SrĊevići kod 
Gacka (oko 

1468) 

V: 169 

a ɑ † ɑ сє ʌєжн мнʌко тɑсовүнћь Milko Tasovĉić 

Graĉanica kod 

Gacka (XV-
XVI) 

V: 170 

a ɑ ɑ сє мнʌшь ʌєжн Milš(a) 
Graĉanica kod 

Gacka (?) 
V: 171 
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a ɑ 

† ɑ сє ʌєжʜ мʜʌоБ ɑть м ьћʜћь с дωБ ʜмь 

сʜɴомь с ʜвɑɴʜшємь Бʜχь жʜвомƔ  ɑдь ɑ м ьтвɑ 

сɑ ɑɴʜχь 

Milobrat Mrćić 
sa sinom 

Ivanišem 

Jasena kod 

Nevesinja (XV) 
V: 173 

a ɑ 

† ɑ сє ʌєжʜ мʜʌоБ ɑть м ьћʜћь с дωБ ʜмь 

сʜɴомь с ʜвɑɴʜшємь Бʜχь жʜвомƔ  ɑдь ɑ м ьтвɑ 

сɑ ɑɴʜχь 

Milobrat Mrćić 
sa sinom 

Ivanišem 

Jasena kod 

Nevesinja (XV) 
V: 173 

a ɑ 
† вɑ нмє оцɑ н снɴɑ свєтогɑ дƔχɑ ɑ сє ʌєжн 

вƔкосɑвь ʌƔпүнүь † 

Vukosav 
Ljupĉiĉ 

Prokletnica na 

Visoĉici planini 

(XV) 

V: 175 

a ɑ ɑ сє ʌєжн ɴɑ покоɴн рɑБрєɴь вƔкнћь доʌнɴовнћь 
Rabren Vukić 
Dolinović 

Prokletnica na 

Visoĉici planini 

(poslije 1496) 

V: 176 

a ɑ 

† ɑ сє ʌєжʜ госпоѣ гоʜсɑвь κћʜ ю ʜѣ Бɑωшʜћɑ ɑ 

κƔћьɴʜцɑ воєводє  ɑдʜүɑ ɑ п ʜстɑ Ɣ κƔћʜ 

κɑʒɴцɑ сɑɴκɑ ʜ жƔпɑɴɑ Бʜʌʜѣκɑ с поүтєɴʜємь ʜ 

п ʜѣ свою вʜ Ɣ ʜ вʜшɴƔ сʌɑвƔ 

gospoja Gojsav 
Biskup kod 

Konjica (1398) 
V: 178 

a ɑ 

† ɑ сє ʌєжʜ госпоѣ гоʜсɑвь κћʜ ю ʜѣ Бɑωшʜћɑ ɑ 

κƔћьɴʜцɑ воєводє  ɑдʜүɑ ɑ п ʜстɑ Ɣ κƔћʜ 

κɑʒɴцɑ сɑɴκɑ ʜ жƔпɑɴɑ Бʜʌʜѣκɑ с поүтєɴʜємь ʜ 

п ʜѣ свою вʜ Ɣ ʜ вʜшɴƔ сʌɑвƔ 

gospoja Gojsav 
Biskup kod 

Konjica (1398) 
V: 178 

a ɑ 

† ɑ сє ʌєжʜ госпоѣ гоʜсɑвь κћʜ ю ʜѣ Бɑωшʜћɑ ɑ 

κƔћьɴʜцɑ воєводє  ɑдʜүɑ ɑ п ʜстɑ Ɣ κƔћʜ 

κɑʒɴцɑ сɑɴκɑ ʜ жƔпɑɴɑ Бʜʌʜѣκɑ с поүтєɴʜємь ʜ 

п ʜѣ свою вʜ Ɣ ʜ вʜшɴƔ сʌɑвƔ 

gospoja Gojsav 
Biskup kod 
Konjica (1398) 

V: 178 

a ɑ 
ɑ сѣє вєʌн мнʌɑть прнпүнɴ(н)ћь үнємь сʌƔжнχь 

тємь покоєɴь Бнχь 
Milat Pripĉinić 

Ţivanj kod 
Nevesinja 

(XIV-XV) 

V: 179 

a ɑ † вɑ нмє Божнє ɑ сє госпоє стɑɴє Stana 

Trnovica kod 

Uloga (oko 
1466) 

V: 180 

a ɑ 

ɑ сє ʌєжн доБрн прнБнсʌɑвь пєтонвнћь ɴɑ свон 

ʒємʌн ɴɑ пʌємєɴнтон сʌƔжнχь БɑɴƔ тврьдвкƔ 

гдɴƔ вѣрьɴо ɴɑ томь погнБоχь п(н)сɑ Бртонѣ 

Pribislav 

Petojvić 

Ljusići kod 

Uloga (1353-

1377) 

V: 182 

a ɑ ɑ сє ʌєжн стѣɴ оподнɴовнүь 
Stojan 
Opodinoviĉ 

Ĉengić Bare 

kod Oblja u 
Kalinoviku 

(XV) 

V: 183 

a ɑ 
вɑ нмє ωцɑ сɴıьɑ н свɑтго дƔχɑ снє доБрн ʌєжнƔ 

ɑ сɑ мɴомь … кƔ  

Kalinovik 

(XVI) 
V: 184 

a ɑ 
† ɑ сє ʌєжн госпоѣ Бєωкɑ крьстнѣшнɴов(ɑ) кћн 

прнБнсɑвɑ косɑү(є) ɑ пнсɑ вокɑш 
Beoka 

Vlaholje kod 

Kalinovika 

(XIV) 

V: 186 

a ɑ 
† ɑ сє ʌєжн госпоѣ Бєωкɑ крьстнѣшнɴов(ɑ) кћн 

прнБнсɑвɑ косɑү(є) ɑ пнсɑ вокɑш 
Beoka 

Vlaholje kod 
Kalinovika 

(XIV) 

V: 186 

a ɑ 
ɑ сє кɑмєɴ … нрнсɑвɑ мѣшнɴнћɑ Ɣ доБрωгɑ гдɴɑ 

водє χотнχь н могоχь  

Tvrdoci kod 

Foĉe (XV) 
V: 189 

a ɑ 

вɑ ʜмє твоє п ʜүʜстɑ т оʜцє гдɴɑ гстʜ мʜʌƔтʜɴɑ 

Бʜʌʜгь  одомь ц ьɴʜүɑɴь погʜБ(є) ʜɴо ɴєго ʌʜ 

мʜʌостʜ Божʜєʜ жʜтʜє ɑ жʜχь Ɣ үɑстє Босɑɴκє 

гсподє п ʜмʜχь дɑ овє ω вєʌʜκє гсподє ʜ 

вʌɑстєо ʜ ω г ьүκє гсподє ɑ всє вʜдомо 

gost Milutin 
Humsko kod 

Foĉe (1318) 
V: 190 

a ɑ 

вɑ ʜмє твоє п ʜүʜстɑ т оʜцє гдɴɑ гстʜ мʜʌƔтʜɴɑ 

Бʜʌʜгь  одомь ц ьɴʜүɑɴь погʜБ(є) ʜɴо ɴєго ʌʜ 

мʜʌостʜ Божʜєʜ жʜтʜє ɑ жʜχь Ɣ үɑстє Босɑɴκє 

гсподє п ʜмʜχь дɑ овє ω вєʌʜκє гсподє ʜ 

вʌɑстєо ʜ ω г ьүκє гсподє ɑ всє вʜдомо 

gost Milutin 
Humsko kod 
Foĉe (1318) 

V: 190 

a ɑ 

||| ɑ сє ʌєжн пєтɑрь мнʌɑɴов єɴо пєрн мєтɑ єговɑ 

жєɴɑ н ʒдє вɑн помєɴнтє гɑ прнɴɑпнсɑ нвɑɴє 

кон єднɴо пєрɑ єговн овє дɑɴє 

Petar 

Gradnići kod 

Ţitomislića 
(XVI) 

V: 194 

a ɑ † ɑ сє пншє ω(т)ьцƔ мнʌьɴƔ с(н)ɴь … внүь  

Paoĉa kod 
Ţitomislića 

(XVI) 

V: 195 
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a ɑ ɑ сє ʌєжн ѣ р(ɑ)дɑɴь БожƔровнү 
R(a)dan 

Boţuroviĉ 

Radmilović-

Dubrava kod 

Bileće (XV-

XVI) 

V: 196 

a ɑ ɑ сє к(ɑ)мн в(н)тоɑ дɑковнχɑ Vitoj Dahović 

Radmilović-

Dubrava kod 
Bileće (XV-

XVI) 

V: 197 

a ɑ ɑ сє ʌєжн рɑднү вƔкмɑɴовнћь 
Radiĉ 

Vukmanović 

Fatnica kod 

Bileće (XV) 
V: 198 

a ɑ 
† ɑ сє ʌєжн внг(ɑ)ɴь вƔкосɑвɑ пʌншүнћɑ снɴь 

пнсɑ срɑцнɴь вƔкосɑʌнћь 
Viganj Plišĉić 

Stepen kod 

Gacka (prije 
1465) 

V: 199 

a ɑ 
ɑ снє ʌєжн вƔкɑɴ рɑдоɴнћь ɑ мɴого ʌн сɑмь ʌєжо 

ɑ мɴого ʌн мн є ʌєжɑтн 
Vukan Radonić 

Davidovići kod 

Bileće (XV) 
V: 201 

a ɑ 
ɑ снє ʌєжн вƔкɑɴ рɑдоɴнћь ɑ мɴого ʌн сɑмь ʌєжо 

ɑ мɴого ʌн мн є ʌєжɑтн 
Vukan Radonić 

Davidovići kod 
Bileće (XV) 

V: 201 

a ɑ 
ɑ снє ʌєжн вƔкɑɴ рɑдоɴнћь ɑ мɴого ʌн сɑмь ʌєжо 

ɑ мɴого ʌн мн є ʌєжɑтн 
Vukan Radonić 

Davidovići kod 
Bileće (XV) 

V: 201 

a ɑ 
† ɑ снє ʌєжн рɑднүь рɑдоєвнћь дондє мє крɑн Ɣ 

† ʒндɑ ɴɑ мє ћƔмонүь ɴо Брɑтн …  

Radiĉ 

Radojević 

Davidovići kod 

Bileće (XV) 
V: 202 

a ɑ ɑ снє ʌєжн рɑдоє рɑвь Божн доБром внү Radoje 
Davidovići kod 
Bileće (XV) 

V: 203 

a ɑ 
ɑ сє ʌєжн твртко вƔкɑць ɑ сн Бнʌєг сєүє ƔɴƔк мƔ 

нвɑɴко н пнсɑ 
Tvrtko Vukac 

Kapavica kod 

Ljubinja (XV-

XVI) 

V: 204 

a ɑ 
ɑ сє ʌєжн твртко вƔкɑць ɑ сн Бнʌєг сєүє ƔɴƔк мƔ 

нвɑɴко н пнсɑ 
Tvrtko Vukac 

Kapavica kod 
Ljubinja (XV-

XVI) 

V: 204 

a ɑ 

сє ʌєжн нвɑɴь ɴɑ своєн ʒємʌн Брɑтнѣ н дрƔжнɴо 

жɑʌнтє мє ѣ сьмь Бнʌь ѣко вн ɑ вн үьтє Бнтн ко н 

ѣ сє пнсɑ рɑдѣү 

Ivan 

Preĉani ispod 

Treskavice 

(XIV-XV) 

V: 205 

a ɑ 

† ɑ сє ʌєжʜ вогьұʜɴь κьɴєʒɑ стʜпκɑ Ɣ … ʜћɑ сʜɴь 

ɴɑ сьвоѣоʜ ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ д Ɣжʜɴо 

жɑʌʜтє мє мʌɑдь сʜ сєгɑ свʜтɑ отʜдоχь ɑ єдьɴь 

Бʜχь Ɣ мɑʜκє ɑ сє пʜсɑ Ɣгɑ ɑκь 

Vogĉin 
Kotorac kod 

Ilidţe (XV) 
V: 207 

a ɑ 

† ɑ сє ʌєжʜ вогьұʜɴь κьɴєʒɑ стʜпκɑ Ɣ … ʜћɑ сʜɴь 

ɴɑ сьвоѣоʜ ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ д Ɣжʜɴо 

жɑʌʜтє мє мʌɑдь сʜ сєгɑ свʜтɑ отʜдоχь ɑ єдьɴь 

Бʜχь Ɣ мɑʜκє ɑ сє пʜсɑ Ɣгɑ ɑκь 

Vogĉin 
Kotorac kod 

Ilidţe (XV) 
V: 207 

a ɑ 

† ɑ сє ʌєжʜ вогьұʜɴь κьɴєʒɑ стʜпκɑ Ɣ … ʜћɑ сʜɴь 

ɴɑ сьвоѣоʜ ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ д Ɣжʜɴо 

жɑʌʜтє мє мʌɑдь сʜ сєгɑ свʜтɑ отʜдоχь ɑ єдьɴь 

Бʜχь Ɣ мɑʜκє ɑ сє пʜсɑ Ɣгɑ ɑκь 

Vogĉin 
Kotorac kod 
Ilidţe (XV) 

V: 207 

a ɑ 
… пɑɴь (с) своомь сєст ом(ь) ɑмɴь ɑ сє пʜшє 

Б ɑʜκо с ʜє Бо … ʒɑ вм …  

Gornja 

Kukavica kod 

Rogatice (?) 

V: 210 

a ɑ 
† ɑ сє ʌєжʜ ю ɑʜ κо(ɴь)  ɑдо(ѣ) свогɑ 

господʜүʜћɑ 
Juraj 

Kaoštica kod 

MeĊeĊe (poslije 
1454) 

V: 212 

a ɑ † ɑ сє ʌєжʜ стѣпɑɴь ωʒ ѣɴовʜћь 
Stêpan 

Ozrênović 

Strgaĉina kod 

Rudog 
V: 213 

a ɑ 

ɑ сє ɴєκɑ сє ʒɴɑ тκо ωв … (ʌ)єжʜ тв ь … м … 

цɑ ʜћɑ м … сʜɴь (с) своʜωмь  Ɣжомь ωво ʌєжʜ 

вɑ ɴɑ своʜω Бɑщʜɴє тκо ɴє ʒɴɑ ɑ ʒɴɑш дɑ 

п оκʌєтɑ  Ɣκɑ тɑ κоѣ ћє ωво п ємєстʜтʜ Б ɑтʜє 

погʜБоχь 

Tvr(tko) i Ruţa 
Pazalje kod 

Rudog (XV) 
V: 215 

a ɑ 

ɑ сє ɴєκɑ сє ʒɴɑ тκо ωв … (ʌ)єжʜ тв ь … м … 

цɑ ʜћɑ м … сʜɴь (с) своʜωмь  Ɣжомь ωво ʌєжʜ 

вɑ ɴɑ своʜω Бɑщʜɴє тκо ɴє ʒɴɑ ɑ ʒɴɑш дɑ 

п оκʌєтɑ  Ɣκɑ тɑ κоѣ ћє ωво п ємєстʜтʜ Б ɑтʜє 

погʜБоχь 

Tvr(tko) i Ruţa 
Pazalje kod 
Rudog (XV) 

V: 215 
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a ɑ † ɑ сє ʌєжʜ κɴєʒь  ɑдоє Ɣʒєтʌʜћь 
knez Radoje 
Uzetlić 

Sljedovići kod 
Rogatice (XV) 

V: 216 

a ɑ 

χɑсɑɴь ʜ ɑχмɑть дьвɑ  ɑдʜʌовʜћɑ сʜɴɑ ʜ ωто 

стɑ ʜ χɑсɑɴь Ɣм о є ʜ ωто Бʜєшє є ь Бʜшє 

ƔʒƔ ьχƔ үовєκє ɑ юɴɑүє юɴɑκɑ ʜ тоʜ ɴєговь 

Б ɑть ɑχмɑть вєʌʜκє жɑʌостʜ  ɑдʜ пʜсɑшє ωвω ʜ 

дɑ є Бʌɑсовєɴь тκо ћє п оʜтʜ ʜ п оκʌєт є κωʜ 

п ʜвɑʌʜтʜ 

Hasan i Ahmat 
Radilović 

Ĉadovina kod 

Rogatice (XV-

XVI) 

V: 217 

a ɑ 

вь ʜмє оцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєтогɑ дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ г ƔБɑүɑ 

воєводє мʜотошɑ поүтєɴɑ ʜ Ɣ т … дєѣɴомь свомь 

ɴɑ п(ʌє)мє(ɴн)том 
 

Seljani kod 

Rogatice (XV) 
V: 218 

a ɑ 
† ɑ сє ʌєжʜ вƔκʜћь сʜɴь вƔκɑшʜɴь ɴосɑκо(вʜћь) 

(с) своʜомь мɑʜκомь  Ɣжомь 

Vukić sa 
majkom Ruţom 

Mala Gostilja 

kod Višegrada 

(XV) 

V: 220 

a ɑ 
… ʜмє Божʜє ɑ сє ʌєжʜ т тшь Бɑɴовʜћь (д)оБ ʜ 

вʜтєʒь ɴɑ своωʜ пʌємє(ɴ)ʜтоʜ 

vitez Trt(i)š(a) 

Banović 

Kovanj kod 
Rogatice (prije 

1463) 

V: 221 

a ɑ 

† вь ʜмє ωцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєто(гɑ) дχ ɑ сє ʌєжʜ 

воєводɑ мʜωтошь (с) своʜмь (с)ʜɴомь стѣпκомь 

свомƔ гдɴƔ вʌɑтκƔ вʌɑћєвʜћƔ κоɴь ɴогƔ κоʜ мƔ 

посʌƔжʜ жʜвƔ ɑ м ьтвɑ поБʜʌʜжʜ Божʜмь 

(п)омоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостʜю ʜ п ɑвʜ 

воєводɑ мʜωтошь ʜ мɴого ωт моє  Ɣκє ɴɑ ʒємʌʜ 

Бʜ ɑ ѣ ɴʜ ωт єɴɴє ɴʜκо ь ɴє Бʜ м ьтвь ɴє χ гɑ 

ƔБʜт ɑ ʜ сє κопɑʜтє ɴɑ пʌємє(ɴн)томь 

vojvoda Miotoš 

sa sinom 

Stêpkom 

VlaĊevina kod 

Rogatice (prije 

1463) 

V: 222 

a ɑ 

† вь ʜмє ωцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєто(гɑ) дχ ɑ сє ʌєжʜ 

воєводɑ мʜωтошь (с) своʜмь (с)ʜɴомь стѣпκомь 

свомƔ гдɴƔ вʌɑтκƔ вʌɑћєвʜћƔ κоɴь ɴогƔ κоʜ мƔ 

посʌƔжʜ жʜвƔ ɑ м ьтвɑ поБʜʌʜжʜ Божʜмь 

(п)омоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостʜю ʜ п ɑвʜ 

воєводɑ мʜωтошь ʜ мɴого ωт моє  Ɣκє ɴɑ ʒємʌʜ 

Бʜ ɑ ѣ ɴʜ ωт єɴɴє ɴʜκо ь ɴє Бʜ м ьтвь ɴє χ гɑ 

ƔБʜт ɑ ʜ сє κопɑʜтє ɴɑ пʌємє(ɴн)томь 

vojvoda Miotoš 

sa sinom 

Stêpkom 

VlaĊevina kod 

Rogatice (prije 

1463) 

V: 222 

a ɑ 

† вь ʜмє ωцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєто(гɑ) дχ ɑ сє ʌєжʜ 

воєводɑ мʜωтошь (с) своʜмь (с)ʜɴомь стѣпκомь 

свомƔ гдɴƔ вʌɑтκƔ вʌɑћєвʜћƔ κоɴь ɴогƔ κоʜ мƔ 

посʌƔжʜ жʜвƔ ɑ м ьтвɑ поБʜʌʜжʜ Божʜмь 

(п)омоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостʜю ʜ п ɑвʜ 

воєводɑ мʜωтошь ʜ мɴого ωт моє  Ɣκє ɴɑ ʒємʌʜ 

Бʜ ɑ ѣ ɴʜ ωт єɴɴє ɴʜκо ь ɴє Бʜ м ьтвь ɴє χ гɑ 

ƔБʜт ɑ ʜ сє κопɑʜтє ɴɑ пʌємє(ɴн)томь 

vojvoda Miotoš 
sa sinom 

Stêpkom 

VlaĊevina kod 
Rogatice (prije 

1463) 

V: 222 

a ɑ 

† вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ 

вʌɑтκо вʌɑ(ћє)вʜћь κоʜ ɴє моʌɑшє ɴʜєдɴогɑ 

үʌовκɑ тьκмо гɴɑ ɑ ωБʜдє мɴого ʒємʌє ɑ домɑ 

погʜБє ɑ ʒɑ ɴʜмь ɴє остɑ ɴʜ сɴь ɴʜ Б ɑть ɑ ɴɑ ɴь 

Ɣсʜұє κɑмʜ ɴєговь воєводɑ мʜωтошь сʌƔжʜ гɴɑ 

Божʜωмь помоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостою κоʜ 

Ɣκопɑ вʌɑтκɑ помєɴƔ Бгɑ 

Vlatko 
VlaĊević 

VlaĊevina kod 

Rogatice (1399-

1415) 

V: 223 

a ɑ 

† вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ 

вʌɑтκо вʌɑ(ћє)вʜћь κоʜ ɴє моʌɑшє ɴʜєдɴогɑ 

үʌовκɑ тьκмо гɴɑ ɑ ωБʜдє мɴого ʒємʌє ɑ домɑ 

погʜБє ɑ ʒɑ ɴʜмь ɴє остɑ ɴʜ сɴь ɴʜ Б ɑть ɑ ɴɑ ɴь 

Ɣсʜұє κɑмʜ ɴєговь воєводɑ мʜωтошь сʌƔжʜ гɴɑ 

Божʜωмь помоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостою κоʜ 

Ɣκопɑ вʌɑтκɑ помєɴƔ Бгɑ 

Vlatko 

VlaĊević 

VlaĊevina kod 
Rogatice (1399-

1415) 

V: 223 

a ɑ 

† вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ 

вʌɑтκо вʌɑ(ћє)вʜћь κоʜ ɴє моʌɑшє ɴʜєдɴогɑ 

үʌовκɑ тьκмо гɴɑ ɑ ωБʜдє мɴого ʒємʌє ɑ домɑ 

погʜБє ɑ ʒɑ ɴʜмь ɴє остɑ ɴʜ сɴь ɴʜ Б ɑть ɑ ɴɑ ɴь 

Ɣсʜұє κɑмʜ ɴєговь воєводɑ мʜωтошь сʌƔжʜ гɴɑ 

Божʜωмь помоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостою κоʜ 

Ɣκопɑ вʌɑтκɑ помєɴƔ Бгɑ 

Vlatko 
VlaĊević 

VlaĊevina kod 

Rogatice (1399-

1415) 

V: 223 
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a ɑ 

† вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ 

вʌɑтκо вʌɑ(ћє)вʜћь κоʜ ɴє моʌɑшє ɴʜєдɴогɑ 

үʌовκɑ тьκмо гɴɑ ɑ ωБʜдє мɴого ʒємʌє ɑ домɑ 

погʜБє ɑ ʒɑ ɴʜмь ɴє остɑ ɴʜ сɴь ɴʜ Б ɑть ɑ ɴɑ ɴь 

Ɣсʜұє κɑмʜ ɴєговь воєводɑ мʜωтошь сʌƔжʜ гɴɑ 

Божʜωмь помоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостою κоʜ 

Ɣκопɑ вʌɑтκɑ помєɴƔ Бгɑ 

Vlatko 

VlaĊević 

VlaĊevina kod 

Rogatice (1399-
1415) 

V: 223 

a ɑ 

† вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ 

вʌɑтκо вʌɑ(ћє)вʜћь κоʜ ɴє моʌɑшє ɴʜєдɴогɑ 

үʌовκɑ тьκмо гɴɑ ɑ ωБʜдє мɴого ʒємʌє ɑ домɑ 

погʜБє ɑ ʒɑ ɴʜмь ɴє остɑ ɴʜ сɴь ɴʜ Б ɑть ɑ ɴɑ ɴь 

Ɣсʜұє κɑмʜ ɴєговь воєводɑ мʜωтошь сʌƔжʜ гɴɑ 

Божʜωмь помоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостою κоʜ 

Ɣκопɑ вʌɑтκɑ помєɴƔ Бгɑ 

Vlatko 

VlaĊević 

VlaĊevina kod 
Rogatice (1399-

1415) 

V: 223 

a ɑ 

вɑ ʜмє Божʜє ɑ сє ʌєжʜ оʒ ʜɴь κопʜєвʜћь 

жƔпɑɴь κɴєʒɑ пɑвʌɑ сє пʜсɑ дʜѣκь мʜʌосɑʌʜћь 

 ɑдоє ʜћь см ьтʜ ɴє поʜсκɑχь ɴɑвʜдѣɴь 

κ ɑʌєвсв(ɑ) Босɑɴсκогɑ ʜ госпоцтвɑ с ьБьсκогɑ 

ʒɑ могɑ гɴɑ сʌƔжБƔ Бодошє мє ʜ сѣκошє мє ʜ 

стѣ ɑшє ʜ тƔʜ см ьтʜ ɴє допɑдоχь ʜ Ɣм ʜχь ɴɑ 

 ощство χ ʜство ʜ гɴ мє воєводɑ ωκ ʜʌʜ ʜ 

Ɣκопɑ ʜ поБѣ(ʌѣ)жʜ 

Ozrin Kopijević 
Varošište u 

Borĉu (XV) 
V: 224 

a ɑ 

ʜ погʜБє ɴɑ Бою дєспотовƔ ɑ сʜ є Бʜʌгь мɑχмƔтɑ 

Б ɑɴκовʜћɑ ɴɑ своʜ Бɑштʜɴє ɴɑ пєт овƔ поʌƔ дɑ 

є Бʌɑ с овєɴɑ  Ɣκɑ κоѣ сʜєүє ʜ пʜсɑ 

Mahmut 

Branković 

Brankovići kod 

Rogatice (1454-
1459) 

V: 225 

a ɑ 

ɑ сʜє Бʜʌєгь поүтєɴогɑ вʜтʒɑ воєводє  ɑдʜвоѣ 

ωп ɑшʜћɑ доκʌє Бʜχь поүтєɴо ʜ гʌɑсʜто п єБʜχь 

ʜ ʌєгоχь Ɣ тƔћоʜ ʒємʌʜ ɑ Бʜʌєг мʜ стоʜ ɴɑ 

Бɑщʜɴʜ 

Radivoj 

Oprašić 

Oprašići kod 

Rogatice (XV) 
V: 226 

a ɑ 

ɑ сʜє Бʜʌєгь поүтєɴогɑ вʜтʒɑ воєводє  ɑдʜвоѣ 

ωп ɑшʜћɑ доκʌє Бʜχь поүтєɴо ʜ гʌɑсʜто п єБʜχь 

ʜ ʌєгоχь Ɣ тƔћоʜ ʒємʌʜ ɑ Бʜʌєг мʜ стоʜ ɴɑ 

Бɑщʜɴʜ 

Radivoj 

Oprašić 

Oprašići kod 

Rogatice (XV) 
V: 226 

a ɑ 

… :ʌєжʜ: мʜʌосɑв: п ʜ … ʌʜовʜћь: (с) своʜмь: 

сʜɴомь: с  (ɑд)ʜшʜɴомь: ɴɑ своʜ ʒємʌʜ: ɴɑ 

(пʌ)ємєɴʜтоʜ: ɑ гово ɑшє: Б ɑтʜє: с … ɑт Бгь ʜ 

поүʜвɑтє: ѣ сɑмь … ʜ вʜ: ɑ вʜ: χоћєтє: Бʜ(тʜ) … ʜ 

ѣ: ʜ Б ɑтʜɑ: 

Milosav i 
R(ad)išin 

Brnjica kod 
Pala (XV) 

V: 227 

a ɑ 

… :ʌєжʜ: мʜʌосɑв: п ʜ … ʌʜовʜћь: (с) своʜмь: 

сʜɴомь: с  (ɑд)ʜшʜɴомь: ɴɑ своʜ ʒємʌʜ: ɴɑ 

(пʌ)ємєɴʜтоʜ: ɑ гово ɑшє: Б ɑтʜє: с … ɑт Бгь ʜ 

поүʜвɑтє: ѣ сɑмь … ʜ вʜ: ɑ вʜ: χоћєтє: Бʜ(тʜ) … ʜ 

ѣ: ʜ Б ɑтʜɑ: 

Milosav i 

R(ad)išin 

Brnjica kod 

Pala (XV) 
V: 227 

a ɑ ɑ сʜ Бʜʌєгь сƔʌʜмɑɴɑ ошκопʜцє 
Suliman 

Oškopica 

Dumanjići kod 

Rogatice (XV-

XVI) 

V: 230 

a ɑ 
ɑ сє ʌєжʜ дɑБʜжʜвь ɴɑ сво(єʜ) ʒємʌʜ ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ɑ ɴє ом ьсʜв сє 
Dabiţiv 

Berisalići kod 

Olova (XIV-
XV) 

V: 233 

a ɑ 
ɑ сє ʌєжʜ дɑБʜжʜвь ɴɑ сво(єʜ) ʒємʌʜ ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ɑ ɴє ом ьсʜв сє 
Dabiţiv 

Berisalići kod 

Olova (XIV-
XV) 

V: 233 

a ɑ 

ɑ сє ʌєжʜ д ɑгʜʌо (мʜ)ʌєт(ʜ)үь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜто (ɴɑ) допɑцʜχ п ɑвʜχь ʌєть  м  сƔ 

своємь  одомь воʌʜɴʜ үʌовѣκь κомƔ мƔ годѣ 

сʌƔжʜтʜ гоʜсподѣɴƔ ɑ κомƔ годѣ сʌƔжɑшє 

вѣ ьɴь мƔ Бєшє ʜ сє пʜсɑ д ɑгʜшɑ сʜɴь єговь 

Dragilo 

Donji Dopasci 

kod Kladnja 

(XV) 

V: 234 

a ɑ 

ɑ сє ʌєжʜ д ɑгʜʌо (мʜ)ʌєт(ʜ)үь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜто (ɴɑ) допɑцʜχ п ɑвʜχь ʌєть  м  сƔ 

своємь  одомь воʌʜɴʜ үʌовѣκь κомƔ мƔ годѣ 

сʌƔжʜтʜ гоʜсподѣɴƔ ɑ κомƔ годѣ сʌƔжɑшє 

вѣ ьɴь мƔ Бєшє ʜ сє пʜсɑ д ɑгʜшɑ сʜɴь єговь 

Dragilo 
Donji Dopasci 
kod Kladnja 

(XV) 

V: 234 
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a ɑ 
† сє ʌєжʜ мʜʌɑшʜɴь сʜɴь  ɑдмʜʌовь ɑ ƔɴƔκь 

Божʜχɴʜɴь 
Milašin 

Kamensko kod 
Olova (XV) 

V: 236 

a ɑ 
вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свтɑго дχɑ ɑ сє ʌєжʜ 

 ɑдомʜ ь ю ʜсɑʌʜћь ɴɑ своєʜ ʒємʌʜ пʌємєтɴо 

Radomir 

Jurisalić 

Olovci kod 

Stupara (XV) 
V: 237 

a ɑ 

… ʌтχ: Богомь ɑ сє ʌєжʜ: вьκьсɴ … (с)воʜ ʒємʌє 

ɴɑ п ʜмɑ … κоʜ Бʜшє: Ɣ   … постɑвʜшє: єговь: 

… сʜɴовь Бѣʌьгь: ɑ пʜсɑ … 

Vuksan  

Dištica u 

Jelaškama kod 
Olova (XV-

XVI) 

V: 239 

a ɑ 

… ʌтχ: Богомь ɑ сє ʌєжʜ: вьκьсɴ … (с)воʜ ʒємʌє 

ɴɑ п ʜмɑ … κоʜ Бʜшє: Ɣ   … постɑвʜшє: єговь: 

… сʜɴовь Бѣʌьгь: ɑ пʜсɑ … 

Vuksan  

Dištica u 
Jelaškama kod 

Olova (XV-

XVI) 

V: 239 

a ɑ 
† ɑ сє ʌєжн сто(ѣ)нɴь Ɣтоʌовнүь ɴɑ своєн ʒємʌн 

ɴɑ пʌємєɴнто сн постɑвн остоѣ Брɑть єго 
Stojin Utoloviĉ 

ĐurĊevik u 
Gostilji kod 

Ţivinica (XIV-

XV) 

V: 240 

a ɑ 

† ɑ сє ʌєжʜ дʜвɑць ʒʌɑтɑ ь ʜ (с) своʜωмь жєɴомь 

мʜʌостʜю Бжʜомь ʒɑ могɑ жʜвотɑ κомƔ годʜ 

сʌƔжʜχь сʌƔжʜχь мƔ п ɑвовѣ ьɴо χʜ 

Divac zlatar sa 

ţenom 

Mršići kod 

Vlasenice (XV) 
V: 241 

a ɑ 

† вь ʜмє Божʜє сє ʌєжє  ɑдовɑɴь п ʜБʜʌовʜ(ћь) 

ɴɑ своωʜ ʒємʌʜ ɴɑ (пʌ)ємєɴʜто (ɴ)ɑ  ѣүʜцʜ Бѣχ(ь) 

ʒ Б ɑтомь … ʒмєɴʜо ʜ ƔБʜ мє … κω Божʜχ … ʜ (с) 

своωмь Б ɑтʜомь ɑ Б ɑтɑ мʜ ʜсʜκошє ʜ Ɣүʜɴʜшє 

в ьχƔ мєɴє κ ьвь ɴєʒɑʜ(м)ʜтƔ ɴєκɑ вѣ тκо є моʜ 

мʜʌʜ 

Radovan 
Pribilović 

Riĉica kod 

Kraljeve 

Sutjeske (XV) 

V: 242 

a ɑ 

ɑ сє ʌєжʜ Божʜћκо Бɑɴовʜ(ћь) ɴɑ своєʜ ʒємʌʜ ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ д ɑмʜ … ɴʜ ɑ постɑв(н)шє χʌɑпɑ 

ʜ ѣ ʜ Богдɑɴь ʜ ѣ  ɑɴκо ʒ Б( )ɑтʜом(ь) 

Boţićko 

Banović 
Banovići (XIV) V: 248 

a ɑ 

ɑ сє ʌєжʜ Божʜћκо Бɑɴовʜ(ћь) ɴɑ своєʜ ʒємʌʜ ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ д ɑмʜ … ɴʜ ɑ постɑв(н)шє χʌɑпɑ 

ʜ ѣ ʜ Богдɑɴь ʜ ѣ  ɑɴκо ʒ Б( )ɑтʜом(ь) 

Boţićko 

Banović 
Banovići (XIV) V: 248 

a ɑ † ɑ сє ʌєжн стоѣɴь Stojan 
Han-Ploĉa kod 

Kiseljaka (XV) 
V: 250 

a ɑ 

сє ʒɑʌмєɴɴʜє κɴєʒɑ  ɑдоѣ вєʌʜκогɑ κɴєʒɑ 

Босɑɴсκогɑ ɑ постɑвʜ є сʜɴь ɴєговь κɴєʒь  ɑдʜүь 

ʒ Божʜомь помоћю ʜ своʜχь вѣ ɴѣχь ɑ с ʜɴомь 

ɴʜєдɴомь ʜɴомь помоұʜю ɴєго сɑмь оɴь 

knez Radoje 

Toplica u 

Lepenici (1405-
1417) 

V: 251 

a ɑ 

сє ʒɑʌмєɴɴʜє κɴєʒɑ  ɑдоѣ вєʌʜκогɑ κɴєʒɑ 

Босɑɴсκогɑ ɑ постɑвʜ є сʜɴь ɴєговь κɴєʒь  ɑдʜүь 

ʒ Божʜомь помоћю ʜ своʜχь вѣ ɴѣχь ɑ с ʜɴомь 

ɴʜєдɴомь ʜɴомь помоұʜю ɴєго сɑмь оɴь 

knez Radoje 
Toplica u 
Lepenici (1405-

1417) 

V: 251 

a ɑ 

вь дьɴʜ Б(ɑ)ɴɑ вєʌʜκ(ɑ)го κƔʌʜɴ(ɑ) Бѣшє 

г ɑ(д)ѣшɑ сƔʜдʜ(ѣ) вєʌʜ Ɣ ɴєг(о) ʜ сьʒʜдɑ … 

св єтɑго ю ʜѣ ʜ сє ʌєжʜ Ɣ ɴ(є)го ʜ жєɴɑ єгвɑ  үє 

поʌожʜ(т)є мє Ɣ ɴєго ɑ сє ʒʜдɑ д ɑжє 

о(χ)мƔүɑɴıɴь ємƔ воʌьı Б є: ɴ(ь) (ɑ)ʒь пʜсχь п о … 

ћь 

sudija Gradêša 

Podbreţje kod 

Zenice (poslije 
1193) 

V: 252 

a ɑ 

вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴ(ɑ) ɑʒь Богдɑɴь ɴɑ д ɑгɑѣ ɴовʜ 

κɑмєɴʜ постɑвʜχь ɑ сє пʜсɑ вƔκɑш(ʜ)ɴɑ свомь 

гдɴʜ  ɑѣ κоʜ мє Бʜшє вєомѣ сьБʌƔдʜƔ ʒɑто моʌƔ 

вɑсь господо ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ ɴь є є үєтє вѣ 

Бʜтʜ κɑκо оɴь ɑ оɴь ɴє мо є κɑκо вʜ ʜ дɑ вʜстє 

дɑ ћєтє Ɣм ʜтʜ ʜ всʜ вʜ домƔ погʜɴƔтʜ п ɑвʜ ɑ 

пƔсть мʜ сʌɑвɑ үє тʜ сʌѣщ(ʜ) 

Dragaj  
Pojska kod 

Zenice (XV) 
V: 253 

a ɑ 

вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴ(ɑ) ɑʒь Богдɑɴь ɴɑ д ɑгɑѣ ɴовʜ 

κɑмєɴʜ постɑвʜχь ɑ сє пʜсɑ вƔκɑш(ʜ)ɴɑ свомь 

гдɴʜ  ɑѣ κоʜ мє Бʜшє вєомѣ сьБʌƔдʜƔ ʒɑто моʌƔ 

вɑсь господо ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ ɴь є є үєтє вѣ 

Бʜтʜ κɑκо оɴь ɑ оɴь ɴє мо є κɑκо вʜ ʜ дɑ вʜстє 

дɑ ћєтє Ɣм ʜтʜ ʜ всʜ вʜ домƔ погʜɴƔтʜ п ɑвʜ ɑ 

пƔсть мʜ сʌɑвɑ үє тʜ сʌѣщ(ʜ) 

Dragaj  
Pojska kod 

Zenice (XV) 
V: 253 
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a ɑ 

вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴ(ɑ) ɑʒь Богдɑɴь ɴɑ д ɑгɑѣ ɴовʜ 

κɑмєɴʜ постɑвʜχь ɑ сє пʜсɑ вƔκɑш(ʜ)ɴɑ свомь 

гдɴʜ  ɑѣ κоʜ мє Бʜшє вєомѣ сьБʌƔдʜƔ ʒɑто моʌƔ 

вɑсь господо ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ ɴь є є үєтє вѣ 

Бʜтʜ κɑκо оɴь ɑ оɴь ɴє мо є κɑκо вʜ ʜ дɑ вʜстє 

дɑ ћєтє Ɣм ʜтʜ ʜ всʜ вʜ домƔ погʜɴƔтʜ п ɑвʜ ɑ 

пƔсть мʜ сʌɑвɑ үє тʜ сʌѣщ(ʜ) 

Dragaj  
Pojska kod 

Zenice (XV) 
V: 253 

a ɑ 

ʜ Бɑɴʜ пʜсɑχь κ ʜʌє жƔпɑɴь ɑʒъ пʜсɑχъ дєсʜвоʜ 

  … ɑБ ʜ ɑʒъ пʜсɑχь сє пʜсɑ  ɑдоχɴɑ κ ъстʜѣɴɴь 

дєсѣɴь ьɑть … євʜть пʜсɑ (Ɣ) дьɴʜ Бɑɴ(ɑ) 

стѣпɑɴ(ɑ) БогƔ дɑʜ ʒьд ɑвʜє ɑ мь(ɴ)ѣ жʜвоть ɑʒь 

пʜсɑ оБ ɑдь сʜүь мʜʌгост 

Kulinova ploĉa, 

natpisi u 
krugovima 

Biskupići-
Muhašinovići 

kod Visokog 

(XIV) 

V: 254 

a ɑ 

ʜ Ɣ томь стєћє ж(ʜ)χ  поүтєɴо ʜ сʌɑвɴо є є ʒɴɑχь 

дɑ є Ɣм … ɑ тɑʜ г єБь  Ɣүʜɴʜχ(ь) (Ɣ)ʒвƔκоχ  ʒɑ 

свогɑ  жʜвотɑ  БоyдƔћє(м)оy ʜ посʌ(ʜ) 

оyʒвƔүєɴ(ʜѣ) г єБɑ ɴɑ үєтв ьто ʌʜто тоʜ пʜсɑχь 

ɴɑ үƔɑɴ ɑ п ʜдɑʌʜ сє Б(ог)Ɣ ωБɑ ɴɑ ʌʜт(ʜ)χь κʜ … 

мь жʜв … 

 

Gornje Turbe 

kod Travnika 
(1451) 

V: 255 

a ɑ 

ʜ Ɣ томь стєћє ж(ʜ)χ  поүтєɴо ʜ сʌɑвɴо є є ʒɴɑχь 

дɑ є Ɣм … ɑ тɑʜ г єБь  Ɣүʜɴʜχ(ь) (Ɣ)ʒвƔκоχ  ʒɑ 

свогɑ  жʜвотɑ  БоyдƔћє(м)оy ʜ посʌ(ʜ) 

оyʒвƔүєɴ(ʜѣ) г єБɑ ɴɑ үєтв ьто ʌʜто тоʜ пʜсɑχь 

ɴɑ үƔɑɴ ɑ п ʜдɑʌʜ сє Б(ог)Ɣ ωБɑ ɴɑ ʌʜт(ʜ)χь κʜ … 

мь жʜв … 

 

Gornje Turbe 

kod Travnika 
(1451) 

V: 255 

a ɑ 
… моyжь т(єпь)үʜѣ Бɑт(ɑʌо) Босɑɴьсκ(ʜ) ɑ пʜсɑ 

 ɑдомʜʌь дʜѣκь 
tepĉija Batalo 

Gornje Turbe 

kod Travnika 
(poslije 1400) 

V: 257 

a ɑ 
† ɑ сє ʌєжʜ  ɑдʜвоʜ  ʜʌʜћь ʜʒ  ɑмє 

κовɑүєпоʌɑɴʜɴь 
Radivoj Ilić 

Lipa kod Livna 

(XV) 
V: 260 

a ɑ 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 

Staro Selo kod 

Donjeg Vakufa 
(XIV-XV) 

V: 279 

a ɑ 

… овʜ … ɑɴʜɴь ɑ погʜБє ɴ … сцʜп … (г)осподʜɴʜ 

п ʜвƔ … вʜ доБ ɑ … ɴɑ ш ɴєговʜмь Б ɑтомь 

гоʜүʜɴ … дɑɴь үɑсɑ ʜ постɑвʜ Бʜʌʜгь го … ɴь 

вƔκосɑвь ʜ Б ɑтɑ мƔ Б ɑѣ … (Б) ɑтʜωмь 

 

Vraţići kod 

Ĉelića (XV) 
V: 283 

a ɑ 

† сє ʌєжн сʌɑднмѣ снɴь  ɴɑ свон   ʒємʌ(н) … 

(пʌємє)ɴнтон  ɑ постɑ(вн)шє  сн Б … ьмь 

снɴовь  оБрɑд … н   мь 

Sladimja 
Štrepci kod 

Zovika (XV) 
V: 284 

a ɑ 

… (ʌ)єжʜ κ … Б ɑтосɑʌʜћ ɴɑ своʜ ʒємʌʜ ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ вʜсо ɑχь ʜ ɑ постɑвʜ сьʜ Бѣʌʜгь 

дьвɑ сʜɴɑ Божʜүьκо ʜ д ɑгƔʌʜɴь 

Bratosalić 
Piperi u 
Loparama (XV) 

V: 286 

a ɑ 
… Бно днɑ … ɑ снє ʌєжн мʌɑднɴь … ɴнүнћь ɴɑ 

свон ʒьмʌн ɴɑ пʌємєɴнтон ɴɑ внсорьχь 
Mladin 

Piperi u 
Loparama (XV) 

V: 287 

a ɑ 

… нʌь (пʌє)мєɴнтон ɴɑ внсо(рɑχь) вн Брɑтѣ Ɣ 

родƔ ɑ постɑ(в)ншє … сɑвь н рɑд … ь н Брɑѣɴь … 

с Богомь н с родомь 
 

Piperi u 
Loparama (XV) 

V: 288 

a ɑ 
ɑ сє ʌєжн пєтко рɑнковнћь ɴɑ своωн Бɑщнɴн 

корɑю сн Бʌгь постɑв(н) ωц(Ɣ) рɑнко 
Petko Rajković 

Koraj u 

Loparama 
(1463) 

V: 289 

a ɑ 
(с)є ʌєжʜ … ɑүɑɴʜɴь: ɴɑ своєʜ ѣκоʜ ʒємʌʜ ɑ 

по(с)тɑвʜ: сʜгƔ :в: сʜɴɑ д ɑгѣ: ʜ Богдɑɴь:  
Tutnjevac u 
Loparama (XV) 

V: 293 
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a ɑ 
† сє ʌєжʜ мнχɑʌь вєсєʌнɴовн(ћь) ɑ постɑвнстɑ 

внстɑ … ɴємь … мєɴ в … ɑтɑ … 

Mihal 

Veselinović 

Gornji 

Dragaljevac 

kod Bijeljine 

(XV) 

V: 294 

a ɑ 

ɑ сє ʌєжʜ д ɑгоє юɴотʜћь тƔпьκовʜћ пʌємєɴʜтʜ 

свʜБьɴʜүɑɴʜɴь ɑ постɑвʜстɑ Бʜʌʜгь  в  сɴɑ 

мʜʌоБ ɑть ʜ п ʜБʜʌь ɑ тьκо ћє сʜ Бʜʌʜгь 

погƔБʜтʜ погƔБʜ гɑ Б ь 

Dragoje Junotić 
Tupković 

Peljave u 
Priboju (XV) 

V: 303 

a ɑ 

ɑ сє ʌєжʜ д ɑгоє юɴотʜћь тƔпьκовʜћ пʌємєɴʜтʜ 

свʜБьɴʜүɑɴʜɴь ɑ постɑвʜстɑ Бʜʌʜгь  в  сɴɑ 

мʜʌоБ ɑть ʜ п ʜБʜʌь ɑ тьκо ћє сʜ Бʜʌʜгь 

погƔБʜтʜ погƔБʜ гɑ Б ь 

Dragoje Junotić 

Tupković 

Peljave u 

Priboju (XV) 
V: 303 

a ɑ 

ɑ сє ʌєжʜ д ɑгоє юɴотʜћь тƔпьκовʜћ пʌємєɴʜтʜ 

свʜБьɴʜүɑɴʜɴь ɑ постɑвʜстɑ Бʜʌʜгь  в  сɴɑ 

мʜʌоБ ɑть ʜ п ʜБʜʌь ɑ тьκо ћє сʜ Бʜʌʜгь 

погƔБʜтʜ погƔБʜ гɑ Б ь 

Dragoje Junotić 

Tupković 

Peljave u 

Priboju (XV) 
V: 303 

a ɑ 

… (ʌ)єжє вєсєоκо гоʌoБовʜћь ɴɑ свωʜ ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜто ɑ постɑвʜ ɴєговʜχь сєдɑмь сʜɴовь ɴɑ 

ɴємь Бʜʌʜгь 

Veseoko 

Golobović 

Snijeţnica kod 

Zvornika (XV) 
V: 305 

a ɑ 
† ɑ сє ʌєжʜ дɑБнжнвь мɑрьковнүь кон дɑɴь 

ʌєг(оχ)ь тнмє … Б(р)ɑть мон вƔкь поБнʌєжн 

Dabiţiv 
Markoviĉ 

ĐurĊevac na 
Drini (XV) 

V: 315 

a ɑ ɑ сє ʌєжʜ ωстоѣ крь(с)тнѣɴь ɴɑ ʒгƔɴо Ostoja 
Zgunja na Drini 

(XVI) 
V: 316 

a ɑ 
сє ʌєжʜ воʌьєдьɴь Ɣмрє ɑ сє ɴɑ ɴємь спостьвн 

дɑмѣьɴ 
Voljedan 

Podgradac kod 
Bratunca (XV) 

V: 318 

a ɑ ɑ снє овɑн крстɑ Божнүко Boţiĉko 
Strujići u 
Popovu polju 

(XVI) 

V: 319 

a ɑ 
ɑ сє ʌєжʜ овдє стєпко рɑднвоєвнћь погрєБє сє вь 

ʌєто ʒво 

Stepko 

Radivojević 

Crnići kod 

Stoca (1564) 
V: 320 

a ɑ ɑ сє ʌєжʜ скєɴдєрь Skender 

Fatnica kod 

Bileće (poslije 

1519) 

V: 322 

a ɑ ɑ сє ʌєжн рɑдоє нвɑɴншєвнћь 
Radoje 

Ivanišević 

MrĊanovići kod 

Gacka (XV-
XVI) 

V: 323 

a ɑ ɑ сє ʌєжн Брɑћко посʌƔжнχ(ь) момƔ поүтєɴо Braćko 
Kokorina kod 

Gacka (XV) 
V: 324 

a ɑ ɑ сє крсть мрɑтнʌɑ стєпɑɴовнћɑ 
Mratil 
Stepanović 

Kokorina kod 
Gacka (XVI) 

V: 325 

a ɑ … овнүь ɑ постɑвншє …  
Bijeljina (XIV) B: 1 

a ɑ 
† сє ʌєжн р(ɑд)нɴь ɑ ʒовомь мѣрɑк в(н)дѣɴовнүь ɑ 

постɑвн сь Брɑть єговь дрɑгьүнɴ(ь) 

Mêrak 

Vidênoviĉ 
Bijeljina (XIV) B: 2 

a ɑ 
† сє ʌєжн р(ɑд)нɴь ɑ ʒовомь мѣрɑк в(н)дѣɴовнүь ɑ 

постɑвн сь Брɑть єговь дрɑгьүнɴ(ь) 

Mêrak 

Vidênoviĉ 
Bijeljina (XIV) B: 2 

a ɑ 

† сє постɑвн Бнʌѣгь дрɑгосɑвь Боʌєсɑʌнкь 

Бʌɑкɑɴнɴь свонмн снɴнм(н) … (т)Ɣждєн ʒємʌн ɑ 

пнсɑ попь Богєʌɑ кƔүєвьць 
 

Bijeljina (XIV) B: 4 

a ɑ ɑ сє ʌєжн рɑБь Б …  

Bijeljina 

(XIV/XV) 
B: 7 

a ɑ ɑ сє ʌєж(н) ʌɑʒɑр(ь) … ьү … п(о)кɑн мє … прнпо Lazar 
Bijeljina 
(XIV/XV) 

B: 8 

a ɑ 
… рɑБь Б … гєωргнıє  ɑ ʒо(во)мь дрɑгсʌɑвь Бгь … 

сɑць пo … м … жншє вь … єть пєт сьɴ(н) 
Georgije 

Bijeljina 
(XIV/XV) 

B: 9 

a ɑ 

… (г)єорьгнє ɑ ʒовомь … доБрнχьɴнүь 

(пʌ)ємєɴнтн кɴєжɑɴнɴь сє постɑвн(шє) :д: снɴн: 

χр … 

Georgije 
Bijeljina 

(XIV/XV) 
B: 10 

a ɑ 
† ɑ сє: ʌєжн: Бѣʌосɑвь ʌƔүнүь Ɣ своє црьквє 

пʌємєɴнтє: постɑвншє кɑмєɴь: снɴовє с … Ɣ 
Bêlosav Luĉiĉ Bijeljina (XV) B: 11 
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a ɑ 
† сэ ʌэжıтъ ппъ тѣχодрɑгъ ɑ э ıмѣʌъ д съıɴовъ 

тэрэ рѣдъ эдıɴѣмъ годѣ стръı э 
pop Tjehodrag 

Lištani u 

Livanjskom 

polju (XII) 

Š: 11 

a ɑ 
ʜєʒƔсь ɑ сє ʌєжє дьвɑ Брɑтɑ рɑдʜвоʜ ʜ рɑдɑɴь ʜ 

Ɣмрʜє оБɑ Ɣ єдɑɴь дɑɴь 
Radivoj i Radan 

Podţablje kod 
Neuma (XVI) 

P:1 

a* ɑ ɑ сє крсть мнʌƔтɑ рɑдовɑɴнћ 
Milut 
Radovanić 

Burmazi kod 
Stoca (XV) 

V: 59 

a* ɑ 

† ɑ сн ʌєжн д(о)Брнʌо БоБɑɴь н Брɑт мƔ внгɑɴь н 

снɴь мƔ нвɑɴншємь н ωво ʌєгосмо ɴɑ с(в)он 

Бɑщнɴон 

Dobrilo Boban, 

Viganj i Ivaniš* 

Ţakovo u 

Popovu polju 
(XV) 

V: 103 

a* ɑ ɑ сє ʌєжн снɴь мон прнБнʌо … н ɴєговь … Pribilo 
Šćenica u 
Popovu polju 

(XV) 

V: 119 

a* ɑ ɑ сє ʌєжн ɴнкоʌɑ вƔкдрɑговнћь 
Nikola 

Vukdragović 

Poljica u 

Popovu polju 
(?) 

V: 120 

a* ɑ ɑ сє ʌєжн доБрнш вƔкнћєвнћ 
Dobriš 

Vukićević 

Radmilović-

Dubrava kod 
Bileće (?) 

V: 139 

a* ɑ 
ɑ сє ʌєжн вƔкшь дƔБүєвнћь Брɑтнє ѣɑ сɑмь Бнω 

кɑко вн ɑ вн ћєтє Б(нтн) … 

Vukša 

Dubĉević 

Radmilović-

Dubrava kod 
Bileće (XV) 

V: 143 

a* ɑ 
ɑ сє ʌєжн вƔкшь дƔБүєвнћь Брɑтнє ѣɑ сɑмь Бнω 

кɑко вн ɑ вн ћєтє Б(нтн) … 

Vukša 
Dubĉević 

Radmilović-

Dubrava kod 

Bileće (XV) 

V: 143 

a* ɑ ɑ сє ʌєжн кɑʌƔћєрь гʌнгорнє вєүɴɑ пɑмєть ємƔ 
kaluĊer 

Gligorije 

Radmilović-

Dubrava kod 

Bileće (XV-
XVI) 

V: 144 

a* ɑ † ɑ сє ʌєжн мон дƔнцɑ трωкоснћ Dujica Trokosić 
Vranja Dubrava 
kod Bileće (?) 

V: 146 

a* ɑ ɑ сє ʌ(єжн)…   
Kuti kod Dabra 
polja (?) 

V: 153 

a* ɑ 

ɑ сє ʌєжн мɑртнɴь вƔѣ воєвод(є) снɴь 

црьɴогорɑць ɑ сє ʌєжн рɑБь Бжн рɑшко 

рɑдовүнћь 

Martin Vuja i 

Raško 
Radovĉić 

Velika Gareva 

kod Gacka 
(XV-XVI) 

V: 161 

a* ɑ 

ɑ сє ʌєжн мɑртнɴь вƔѣ воєвод(є) снɴь 

црьɴогорɑць ɑ сє ʌєжн рɑБь Бжн рɑшко 

рɑдовүнћь 

Martin Vuja i 

Raško 
Radovĉić 

Velika Gareva 

kod Gacka 
(XV-XVI) 

V: 161 

a* ɑ ɑ сєн ʌєжн дєɴɑ мɑтн попɑ вƔкɑшнɴɑ Dena 
Velika Gareva 
kod Gacka 

(XV-XVI) 

V: 162 

a* ɑ 

ɴєкɑ сє ʒɴɑ кɑмн ω(вь) Ɣснћє вь ɴɑвєʒє ɑ снɴ мƔ 

мноБрɑть н мнʌонко … ɴ Брɑтɑ простнть Богь … 

н 
 

Slivlje kod 

Gacka (XV-

XVI) 

V: 166 

a* ɑ 

ɑ сє ʌєжʜ с снɴом рɑднсɑвомь ɑ с(є) ʌєнжє ɴɑ 

свон пʌємєɴнтон овɑн кɑмнɴ ɴєɴɑд отɑц с вєүɴє 

помєɴн постɑвн снɴƔ мом жƔпɑɴƔ рɑдɑɴƔ н 

снɴƔ мƔ 

 

Šipovac u 

Podveleţju kod 

Mostara (XV-

XVI) 

V: 174 

a* ɑ 

ɑ сє ʌєжʜ с снɴом рɑднсɑвомь ɑ с(є) ʌєнжє ɴɑ 

свон пʌємєɴнтон овɑн кɑмнɴ ɴєɴɑд отɑц с вєүɴє 

помєɴн постɑвн снɴƔ мом жƔпɑɴƔ рɑдɑɴƔ н 

снɴƔ мƔ 

 

Šipovac u 
Podveleţju kod 

Mostara (XV-

XVI) 

V: 174 

a* ɑ ɑ сє пнсɑ ǂ ɑдθс ʌɑ … рɑ … дѣ …  

Rataj u 

Miljevini kod 

Foĉe (1492) 

V: 188 

a* ɑ 
ɑ сє ʌєжн рɑБ Божн гомБɑʌнүь үƔж(д)ɴомє жєʌєт 

овог свѣтɑ 
Gombaliĉ Goraţde (1568) V: 191 

a* ɑ сѣүє (κɑ)мʜ вʌɑдʜмʜ  ɑ пʜсɑ мʜт ов(ʜ)ћ  

Crkvina na 

Glasincu (?) 
V: 228 

a* ɑ 
ɑ сє пʜсɑ вʌκɑɴ ʜ п ʜБүєвʜћь (ɴ)ɑ своємь 

с(т) ѣцʜ  

Tiĉići kod 

Kaknja (XV) 
V: 243 
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a* ɑ 

ɑ сє ʌєжʜ доБ ʜ гдɴь гость мʜшʌєɴь κомƔ Бʜшє 

п ʜ … по Ɣ єдБʜ ɑв ɑмь своє вєʌʜκо 

гостоʌƔБство (гд)ɴє доБ (ʜ) κɑдɑ п ʜдєшь п ʜдь 

гд ɑ ɴɑшєгɑ ʜсƔ єдɴо … мєɴʜ ʜ ɴɑсь своʜχь 

 ɑБов пʜсɑ г м 

gost Mišljen 

Puhovac kod 

Zenice (poslije 

21.1.1404) 

V: 249 

a* ɑ 
ɑ сє ʌєжн … ьць χор(н)ћь ɑ постɑв(н) (ɴ)ɑ ɴємь 

Бѣʌѣ(гь) … стɑɴь Бр(ɑть) ıє го †  

Lipik kod 

Bijeljine (XV) 
V: 295 

a* ɑ 
ɑ сє ʌєжн … ьць χор(н)ћь ɑ постɑв(н) (ɴ)ɑ ɴємь 

Бѣʌѣ(гь) … стɑɴь Бр(ɑть) ıє го †  
Lipik kod 
Bijeljine (XV) 

V: 295 

a* ɑ 

† сє ʌєжʜ Брɑɴко вєрьков(нћь) … ʒємʌн ɴɑ 

пʌємєɴнтон п … ɴɑ ɴємь Брɑтнѣ Бѣʌѣгь 

мнʌьБрɑть н мнʌько  н снɴь о … нʌько ɑ пнсɑ гɑ 

прѣрɑдь днѣ(к)ь тврьдѣɴовнүь 

Branko 

Verković 

Kikaĉi kod 

Tuzle (XV) 
V: 297 

a* ɑ 
… мʌ … ɴ … он ɑ сє … ɑвнстɑ … ѣгь … в… сɴь 

трьдоє ɑ тон пнсɑ гонүнɴь попь  

Trnjaĉka u 

Tobutu (XV) 
V: 301 

a* ɑ 

† ɑ сє ʌєжʜ дɑБʜжʜвь д ɑшκовʜћь ɴɑ своєʜ ʒємʌʜ 

ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ κɑдɑ χтєχь поБʜтʜ тɑдɑ ʜ Ɣм ѣχь 

Ɣсѣүє ɴɑ мє κɑмʜ мʜʌƔтʜɴь κɑБʌовʜћь Ɣ годƔшʜ 

ɑ пʜсɑ ɴʜκоʌɑ д ɑгоʌєвʜћь 

Dabiţiv 
Drašković 

Brkići kod 
Kalesije (XV) 

V: 306 

a* ɑ 

† ɑ сє ʌєжʜ дɑБʜжʜвь д ɑшκовʜћь ɴɑ своєʜ ʒємʌʜ 

ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ κɑдɑ χтєχь поБʜтʜ тɑдɑ ʜ Ɣм ѣχь 

Ɣсѣүє ɴɑ мє κɑмʜ мʜʌƔтʜɴь κɑБʌовʜћь Ɣ годƔшʜ 

ɑ пʜсɑ ɴʜκоʌɑ д ɑгоʌєвʜћь 

Dabiţiv 
Drašković 

Brkići kod 
Kalesije (XV) 

V: 306 

a* ɑ 
ɑ сє ʌєжʜ рɑдоє прнгоєвнүь оБрɑдовнү(ь) ɑ 

постɑ(в)н Бѣʌѣгь мɑтн тврьднсɑвɑ 

Radoje 
Prigojeviĉ 

Obradoviĉ 

Košarići kod 

Ugljevika (XV) 
V: 314 

a* ɑ 
ɑ сє ʌєжʜ рɑдоє прнгоєвнүь оБрɑдовнү(ь) ɑ 

постɑ(в)н Бѣʌѣгь мɑтн тврьднсɑвɑ 

Radoje 
Prigojeviĉ 

Obradoviĉ 

Košarići kod 

Ugljevika (XV) 
V: 314 

a* ɑ 
ɑ сє пнсɑ врсɑɴь косɑрнүь сƔжɑɴь кон сє ɴє 

рɑдƔє  

Blagajgrad 

(XV) 
V: 20 

a* ɑ 
ɑ сє ʌєжє двɑ мʜʌшоєвʜћɑ ɑʌʜѣɑ ʜ юсƔпь ʜ тоʜ 

г ɑдʜ Бгдɑɴь κвɑүь со Ɣсємь 

Alija i Jusup 

Milošević 

Graĉanica kod 

Gacka (XV) 
S: 1 

a* ɑ сє: ʌєжʜ: пɑвɑо: пʌɑв:ʜүʜћь ɑ пʜшє: мʜʌʜвоʜ Pavao Plaviĉić 
Brajkovići kod 

Bile (XVI) 
T: 4 

a* ɑ 

сє ʌєжʜ ʌƔкь сʜɴь пɑвʌɑ пʌɑвʜүʜћь ɑ сє пʜшє 

Брɑть ɴєговь рɑдʜɴь Брɑтє доБɑрь тʜ вь дƔшʜ 

твоє ɴɑ ʌ … 

Luka 
Brajkovići kod 

Bile (XVI) 
T: 6 

Ahmat ɑχмɑть 

χɑсɑɴь ʜ ɑχмɑть дьвɑ  ɑдʜʌовʜћɑ сʜɴɑ ʜ ωто 

стɑ ʜ χɑсɑɴь Ɣм о є ʜ ωто Бʜєшє є ь Бʜшє 

ƔʒƔ ьχƔ үовєκє ɑ юɴɑүє юɴɑκɑ ʜ тоʜ ɴєговь 

Б ɑть ɑχмɑть вєʌʜκє жɑʌостʜ  ɑдʜ пʜсɑшє ωвω ʜ 

дɑ є Бʌɑсовєɴь тκо ћє п оʜтʜ ʜ п оκʌєт є κωʜ 

п ʜвɑʌʜтʜ 

Hasan i Ahmat 
Radilović 

Ĉadovina kod 

Rogatice (XV-

XVI) 

V: 217 

Ahmat ɑχмɑть 

χɑсɑɴь ʜ ɑχмɑть дьвɑ  ɑдʜʌовʜћɑ сʜɴɑ ʜ ωто 

стɑ ʜ χɑсɑɴь Ɣм о є ʜ ωто Бʜєшє є ь Бʜшє 

ƔʒƔ ьχƔ үовєκє ɑ юɴɑүє юɴɑκɑ ʜ тоʜ ɴєговь 

Б ɑть ɑχмɑть вєʌʜκє жɑʌостʜ  ɑдʜ пʜсɑшє ωвω ʜ 

дɑ є Бʌɑсовєɴь тκо ћє п оʜтʜ ʜ п оκʌєт є κωʜ 

п ʜвɑʌʜтʜ 

Hasan i Ahmat 
Radilović 

Ĉadovina kod 

Rogatice (XV-

XVI) 

V: 217 

Akelja ɑкєʌɑ рɑно ɑкєʌɑ м … шє ɴɑ ɴєм … Rajo Akelja Bijeljina (XV) B: 12 

ako ɑκо 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

Radojca Bilić 
Staro Selo kod 
Donjeg Vakufa 

(XIV-XV) 

V: 279 
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κƔκƔʌɑмовʜћь 

akur ɑκƔ  

† вɑь дɴʜ п ьвовѣ ɴɑго κ ɑʌɑ вʌɑдʜсʌɑвɑ 

п ѣстɑвʜ сє  ɑБь … ʜʌɑ по ʜκьʌомь жƔпɑɴь 

п ʜБʜʌшь ɑ … пo Бж ʜ мʌостʜ ɴ … ɑ дѣдʜɴɑ ɴʜоy 

… ʜχ ь ɑκƔ  

ţupan Pribil(i)š 
Police kod 

Trebinja (1241) 
V: 128 

ali ɑʌʜ 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ (с)ɴɑ ʜ свєтогɑ д(χɑ) (сє) ʌєжʜ 

доБ ʜ Бдɑɴь доБ огɑ домьшє ωʒ ѣɴовʜүɑ сʜɴь Ɣ 

тоʜ доБɑ Ɣм ѣχь ɴʜ сє Бѣχь ωм ɑʒʜʌь ʒʌƔ ɴʜ 

доʜ(до) доБ Ɣ ʜ κто мє ʒɴɑшє всɑκь мє жɑʌɑшє 

доБ ь χотѣχь юɴɑκь Бʜтʜ ɑʌʜ мʜ см ѣть п ѣκ ɑтʜ 

ω(т)ʜдоχь (ωт) ωтьцɑ вєωмʜ пєүɑωɴɑ ʜ 

пκʌ(о)ɴʜо всоʜ моʜωʜ д жʜɴʜ ʜ Бʌмь ʌБьвтʜ ɴѣχь 

κ моєʜмь вс(ʜ)мь поћʜ  дɑɴовʜү χɑɴь сω 

Bogdan 

Ozrênoviĉ 

Blaţevići kod 
Rogatice 

(poslije 1486) 

V: 211 

Alija* ɑʌʜѣɑ 
ɑ сє ʌєжє двɑ мʜʌшоєвʜћɑ ɑʌʜѣɑ ʜ юсƔпь ʜ тоʜ 

г ɑдʜ Бгдɑɴь κвɑүь со Ɣсємь 

Alija i Jusup 

Milošević 

Graĉanica kod 

Gacka (XV) 
S: 1 

amen ɑмєɴь 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 

Staro Selo kod 

Donjeg Vakufa 

(XIV-XV) 

V: 279 

amen ɑмɴь 
… пɑɴь (с) своомь сєст ом(ь) ɑмɴь ɑ сє пʜшє 

Б ɑʜκо с ʜє Бо … ʒɑ вм …  

Gornja 
Kukavica kod 

Rogatice (?) 

V: 210 

amin ɑмʜɴь 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 
Milošević  

Koĉerin kod 

Lištice (1410-

1411) 

V: 1 

amin ɑмʜɴь 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтг ɑ дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

κɴєʒь Бɑтʜћь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ 

мʜʌостʜю Бжʜ омь ʜ сʌɑвɴогɑ гɴдɴ ɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ κɴєʒь Босɑɴьсκʜ ɴɑ вʜсоκомь сє поБоʌʜχь 

ɴɑ дƔБоκƔмє мє дɴь доʜдє сʜ Бʜʌʜгь постɑвʜ 

госпоѣ вƔκɑвɑ с моʜмʜ доБ ʜмʜ жʜвƔ мʜ вѣ ɴо 

сʌƔжɑшє ʜ м твƔ мʜ посʌƔжʜ 

knez Batić 

Kopošići kod 

Ilijaša 
(16.8.1420-

18.8.1421) 

V: 245 

Ana ɑɴɑ 

ɑ сє ʌєжʜ вƔκь сʜɴь κɴєʒɑ ωБ ɑдɑ (с) сєст омь 

єʌомь ʜ поκɑмєɴовɑ гɑ мɑтʜ ɑɴɑ κʌєть ʜ 

п оκʌ(є)ть тκо ћє κ є(ɴƔ)тʜ Ɣ мє 

Vuk i Jela 

Podgradinje u 

Gornjem 

Hrasnu (XV-
XVI) 

V: 83 

Andrijaš ɑɴдрнɑш 

грɑдн Бошко ɴнкоʌɑ н ɴнкоʌɑ ɑɴдрнɑш ɴɑ 

сʌɑвƔ Богɑ н стє госпє н Бʌɑгсовı 

БнскƔп ɴɑкоɴ ү ѣ о н годнɴɑ породɑ 

нсƔсовɑ ɴɑ шє жƔɴɑ пнсɑ φрɑ 

Бɑʒнʌно рɑвɴɑɴнɴ  

Crkva 
Uznesenja 

Ravno u 

Popovu polju 

(1578) 

V: 100 

aprila ɑпрнʌɑ 
† ɑ сє ʌєжʜ воєводɑ рɑдосɑвь χрɑБрєɴь ʒ г   

ʌѣто ɑпрнʌɑ к д  

vojvoda 

Radosav 

Hrabren 

Ošanići kod 

Stoca (24. april 

1505) 

V: 55 

arhanĊela ɑћʌɑ 

† Ɣ ʜмэ оцɑ ʜ сɴɑ ʜ стɑго дχ(ɑ) ɑ сэ цκʜ ɑћʌɑ 

мʜʌɑ ɑ ʒʜдɑ  Ɣ κъ смʜ ъ сʜɴъ г эвъ жƔп  Ɣ  Ɣɴъ 

ʜ ж(є)ɴɑ эгɑ пɑ(в)ʜцɑ 

Humaĉka ploĉa 
Humac kod 

Ljubuškog (XI) 
V: 14 

asprâ ɑспрь 
ɴєкɑ сє ʒɴɑ кɑко проБн рɑосɑв вƔкнћєвнћь пƔть 

ʒɑ дƔшƔ мɑтєрнɴƔ н дɑ мɑсторомь с ɑспрь  

Hum kod 

Trebinja (XVI-

XVII) 

V: 124 
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Avram* ɑв ɑмь 

ɑ сє ʌєжʜ доБ ʜ гдɴь гость мʜшʌєɴь κомƔ Бʜшє 

п ʜ … по Ɣ єдБʜ ɑв ɑмь своє вєʌʜκо 

гостоʌƔБство (гд)ɴє доБ (ʜ) κɑдɑ п ʜдєшь п ʜдь 

гд ɑ ɴɑшєгɑ ʜсƔ єдɴо … мєɴʜ ʜ ɴɑсь своʜχь 

 ɑБов пʜсɑ г м 

gost Mišljen 

Puhovac kod 

Zenice (poslije 

21.1.1404) 

V: 249 

az ɑʒъ 

ʜ Бɑɴʜ пʜсɑχь κ ʜʌє жƔпɑɴь ɑʒъ пʜсɑχъ дєсʜвоʜ 

  … ɑБ ʜ ɑʒъ пʜсɑχь сє пʜсɑ  ɑдоχɴɑ κ ъстʜѣɴɴь 

дєсѣɴь ьɑть … євʜть пʜсɑ (Ɣ) дьɴʜ Бɑɴ(ɑ) 

стѣпɑɴ(ɑ) БогƔ дɑʜ ʒьд ɑвʜє ɑ мь(ɴ)ѣ жʜвоть ɑʒь 

пʜсɑ оБ ɑдь сʜүь мʜʌгост 

Kulinova ploĉa, 
natpisi u 

krugovima 

Biskupići-

Muhašinovići 

kod Visokog 
(XIV) 

V: 254 

az ɑʒъ 

ʜ Бɑɴʜ пʜсɑχь κ ʜʌє жƔпɑɴь ɑʒъ пʜсɑχъ дєсʜвоʜ 

  … ɑБ ʜ ɑʒъ пʜсɑχь сє пʜсɑ  ɑдоχɴɑ κ ъстʜѣɴɴь 

дєсѣɴь ьɑть … євʜть пʜсɑ (Ɣ) дьɴʜ Бɑɴ(ɑ) 

стѣпɑɴ(ɑ) БогƔ дɑʜ ʒьд ɑвʜє ɑ мь(ɴ)ѣ жʜвоть ɑʒь 

пʜсɑ оБ ɑдь сʜүь мʜʌгост 

Kulinova ploĉa, 

natpisi u 
krugovima 

Biskupići-
Muhašinovići 

kod Visokog 

(XIV) 

V: 254 

az ɑʒь 
† ɑʒь рɑБь Бжн рɑдоє воyковнћ снɴовɑць воєвдє 

пєтрɑ ББ ББ 

Radoje 

Vuković 

Radimlja kod 

Stoca (oko 

1490) 

V: 44 

az ɑʒь 

† в ь   ʌ ѣ т о   цɴɑ ɑʒь рɑБь χ Ɣ  Б г Ɣ  гдɴь χєрцєгь 

с т є φ ɑ ɴ  вьʒдв гоχ χрɑмь с т г о  в є ʌ к о м Ɣ ү ɴ ɑ  χ в ɑ  

гєωрг ɑ м о ʌ є  ємƔ дɑ помоʌнть сь ω  мɴѣ 

грѣштɴомь вʌɑдцѣ моıє мƔ χ Ɣ  † 

Crkva sv. 

ĐorĊa 

Sopotnica kod 

Goraţda (1454) 
V: 193 

az ɑʒь 

вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴ(ɑ) ɑʒь Богдɑɴь ɴɑ д ɑгɑѣ ɴовʜ 

κɑмєɴʜ постɑвʜχь ɑ сє пʜсɑ вƔκɑш(ʜ)ɴɑ свомь 

гдɴʜ  ɑѣ κоʜ мє Бʜшє вєомѣ сьБʌƔдʜƔ ʒɑто моʌƔ 

вɑсь господо ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ ɴь є є үєтє вѣ 

Бʜтʜ κɑκо оɴь ɑ оɴь ɴє мо є κɑκо вʜ ʜ дɑ вʜстє 

дɑ ћєтє Ɣм ʜтʜ ʜ всʜ вʜ домƔ погʜɴƔтʜ п ɑвʜ ɑ 

пƔсть мʜ сʌɑвɑ үє тʜ сʌѣщ(ʜ) 

Dragaj  
Pojska kod 

Zenice (XV) 
V: 253 

az ɑʒь 

ʜ Бɑɴʜ пʜсɑχь κ ʜʌє жƔпɑɴь ɑʒъ пʜсɑχъ дєсʜвоʜ 

  … ɑБ ʜ ɑʒъ пʜсɑχь сє пʜсɑ  ɑдоχɴɑ κ ъстʜѣɴɴь 

дєсѣɴь ьɑть … євʜть пʜсɑ (Ɣ) дьɴʜ Бɑɴ(ɑ) 

стѣпɑɴ(ɑ) БогƔ дɑʜ ʒьд ɑвʜє ɑ мь(ɴ)ѣ жʜвоть ɑʒь 

пʜсɑ оБ ɑдь сʜүь мʜʌгост 

Kulinova ploĉa, 

natpisi u 

krugovima 

Biskupići-

Muhašinovići 

kod Visokog 
(XIV) 

V: 254 

ban Бɑɴъ 

сʜ  ц κвъ Бɑɴъ κоyʌʜɴъ ʒʜдɑ єг(дɑ пʌ)ѣɴʜ 

κоyчєвъсκо ʒɑго ʜє: ʜ ɴɑ єɴɑɴ оyг ом(ъ) … оy 

подъго ѣ сʌѣпʜчʜщъ ʜ постɑвʜ своʜ оБ ɑʒъ 

(ɴɑдъ) п ɑгомъ: Б ъ  дɑʜ Бɑɴоy κоyʌʜɴоy ʒд ɑвъє ʜ 

Бɑɴʜ воʜ сʌɑвʜ 

Kulinova ploĉa 

Biskupići-
Muhašinovići 

kod Visokog 

(1193) 

V: 254 

ban Бɑɴь 
Б … дрɑгншɑ … сн … ʌ … Бɑɴь … Б … ь ɴ … гд … 

н …  

Donja Zgošća 

kod Kaknja 

(prije 1377) 

V: 246 

bana Б(ɑ)ɴɑ 

вь дьɴʜ Б(ɑ)ɴɑ вєʌʜκ(ɑ)го κƔʌʜɴ(ɑ) Бѣшє 

г ɑ(д)ѣшɑ сƔʜдʜ(ѣ) вєʌʜ Ɣ ɴєг(о) ʜ сьʒʜдɑ … 

св єтɑго ю ʜѣ ʜ сє ʌєжʜ Ɣ ɴ(є)го ʜ жєɴɑ єгвɑ  үє 

поʌожʜ(т)є мє Ɣ ɴєго ɑ сє ʒʜдɑ д ɑжє 

о(χ)мƔүɑɴıɴь ємƔ воʌьı Б є: ɴ(ь) (ɑ)ʒь пʜсχь п о … 

ћь 

sudija Gradêša 

Podbreţje kod 

Zenice (poslije 

1193) 

V: 252 

bana Бɑɴ(ɑ) 

ʜ Бɑɴʜ пʜсɑχь κ ʜʌє жƔпɑɴь ɑʒъ пʜсɑχъ дєсʜвоʜ 

  … ɑБ ʜ ɑʒъ пʜсɑχь сє пʜсɑ  ɑдоχɴɑ κ ъстʜѣɴɴь 

дєсѣɴь ьɑть … євʜть пʜсɑ (Ɣ) дьɴʜ Бɑɴ(ɑ) 

стѣпɑɴ(ɑ) БогƔ дɑʜ ʒьд ɑвʜє ɑ мь(ɴ)ѣ жʜвоть ɑʒь 

пʜсɑ оБ ɑдь сʜүь мʜʌгост 

Kulinova ploĉa, 
natpisi u 

krugovima 

Biskupići-

Muhašinovići 

kod Visokog 
(XIV) 

V: 254 

bana Бɑɴɑ 

† вɑ ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ стɑго дχɑ ɑ сє дво ь 

воєводє мɑсɴɑ ʜ ɴєговʜю сɴƔ  ɑдосʌвɑ ʜ 

м осʌвɑ сє пʜсɑ  ɑБь Бжʜ ʜ стɑго дмʜт ʜѣ Ɣ дɴʜ 

гдɴɑ κ ɑʌɑ Ɣг ьсκогɑ ʌоʜшɑ ʜ гɴɑ Бɑɴɑ 

Босɑɴьсκогɑ тв ьтκɑ тκо Бʜ то пот ьʌь дɑ є 

п оκʌєть ωц мь ʜ сɴомь ʜ стʜмь дχомь 

vojvoda Masan 
Donja Dreţnica 

(1355-1357) 
V: 15 

bana Бɑɴɑ 

† ɑ сє ʌєжн кɴєʒ вʌɑднсʌɑвь жƔпɑɴɑ ɴнкоʌє снɴь 

Бɑɴɑ стѣпɑɴɑ ɴєтн ɑ ʌєжн ɴɑ свон ʒємʌн ɴɑ 

пʌємєто ɑ пнсɑ помоүɑɴь 

knez Vladislav 

Vranjevo Selo 

kod Neuma 

(poslije 1363) 

V: 24 
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bani Бɑɴʜ 

сʜ  ц κвъ Бɑɴъ κоyʌʜɴъ ʒʜдɑ єг(дɑ пʌ)ѣɴʜ 

κоyчєвъсκо ʒɑго ʜє: ʜ ɴɑ єɴɑɴ оyг ом(ъ) … оy 

подъго ѣ сʌѣпʜчʜщъ ʜ постɑвʜ своʜ оБ ɑʒъ 

(ɴɑдъ) п ɑгомъ: Б ъ  дɑʜ Бɑɴоy κоyʌʜɴоy ʒд ɑвъє ʜ 

Бɑɴʜ воʜ сʌɑвʜ 

Kulinova ploĉa 

Biskupići-

Muhašinovići 
kod Visokog 

(1193) 

V: 254 

bani Бɑɴʜ 

ʜ Бɑɴʜ пʜсɑχь κ ʜʌє жƔпɑɴь ɑʒъ пʜсɑχъ дєсʜвоʜ 

  … ɑБ ʜ ɑʒъ пʜсɑχь сє пʜсɑ  ɑдоχɴɑ κ ъстʜѣɴɴь 

дєсѣɴь ьɑть … євʜть пʜсɑ (Ɣ) дьɴʜ Бɑɴ(ɑ) 

стѣпɑɴ(ɑ) БогƔ дɑʜ ʒьд ɑвʜє ɑ мь(ɴ)ѣ жʜвоть ɑʒь 

пʜсɑ оБ ɑдь сʜүь мʜʌгост 

Kulinova ploĉa, 
natpisi u 

krugovima 

Biskupići-

Muhašinovići 

kod Visokog 
(XIV) 

V: 254 

Banović Бɑɴовʜ(ћь) 

ɑ сє ʌєжʜ Божʜћκо Бɑɴовʜ(ћь) ɴɑ своєʜ ʒємʌʜ ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ д ɑмʜ … ɴʜ ɑ постɑв(н)шє χʌɑпɑ 

ʜ ѣ ʜ Богдɑɴь ʜ ѣ  ɑɴκо ʒ Б( )ɑтʜом(ь) 

Boţićko 
Banović 

Banovići (XIV) V: 248 

Banović Бɑɴовʜћь 
… ʜмє Божʜє ɑ сє ʌєжʜ т тшь Бɑɴовʜћь (д)оБ ʜ 

вʜтєʒь ɴɑ своωʜ пʌємє(ɴ)ʜтоʜ 

vitez Trt(i)š(a) 

Banović 

Kovanj kod 

Rogatice (prije 
1463) 

V: 221 

banu Бɑɴоy 

сʜ  ц κвъ Бɑɴъ κоyʌʜɴъ ʒʜдɑ єг(дɑ пʌ)ѣɴʜ 

κоyчєвъсκо ʒɑго ʜє: ʜ ɴɑ єɴɑɴ оyг ом(ъ) … оy 

подъго ѣ сʌѣпʜчʜщъ ʜ постɑвʜ своʜ оБ ɑʒъ 

(ɴɑдъ) п ɑгомъ: Б ъ  дɑʜ Бɑɴоy κоyʌʜɴоy ʒд ɑвъє ʜ 

Бɑɴʜ воʜ сʌɑвʜ 

Kulinova ploĉa 

Biskupići-

Muhašinovići 
kod Visokog 

(1193) 

V: 254 

banu БɑɴƔ 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 

Milošević  

Koĉerin kod 
Lištice (1410-

1411) 

V: 1 

banu БɑɴƔ 

ɑ сє ʌєжн доБрн прнБнсʌɑвь пєтонвнћь ɴɑ свон 

ʒємʌн ɴɑ пʌємєɴнтон сʌƔжнχь БɑɴƔ тврьдвкƔ 

гдɴƔ вѣрьɴо ɴɑ томь погнБоχь п(н)сɑ Бртонѣ 

Pribislav 

Petojvić 

Ljusići kod 

Uloga (1353-

1377) 

V: 182 

banu* БɑɴƔ 

… сʌɑвɑ вєʌʜ(κомƔ) (г)дʜɴƔ † БɑɴƔ ɑʒ(ь) пʜсɑχь 

дɴʜ м ɑ    ɑɑθг ʜ свѣщɑ ɑє пʜс … ʜ поʜдо(χь) 

стɑʒɑмɑ (Б)ɑɴɑ κƔʌʜɴɑ доБ ʜгɑ † ʜ пɑɑсɑχƔ κʜ 

ю оʜ ѣ сɑдʜ ʜʒʜтʜ щ… 

 

Podbreţje kod 
Zenice, stariji 

natpis (1193) 

V: 252 

Baošića Бɑωшʜћɑ 

† ɑ сє ʌєжʜ госпоѣ гоʜсɑвь κћʜ ю ʜѣ Бɑωшʜћɑ ɑ 

κƔћьɴʜцɑ воєводє  ɑдʜүɑ ɑ п ʜстɑ Ɣ κƔћʜ 

κɑʒɴцɑ сɑɴκɑ ʜ жƔпɑɴɑ Бʜʌʜѣκɑ с поүтєɴʜємь ʜ 

п ʜѣ свою вʜ Ɣ ʜ вʜшɴƔ сʌɑвƔ 

gospoja Gojsav 
Biskup kod 
Konjica (1398) 

V: 178 

baštine Бɑштʜɴє 

ʜ погʜБє ɴɑ Бою дєспотовƔ ɑ сʜ є Бʜʌгь мɑχмƔтɑ 

Б ɑɴκовʜћɑ ɴɑ своʜ Бɑштʜɴє ɴɑ пєт овƔ поʌƔ дɑ 

є Бʌɑ с овєɴɑ  Ɣκɑ κоѣ сʜєүє ʜ пʜсɑ 

Mahmut 
Branković 

Brankovići kod 

Rogatice (1454-

1459) 

V: 225 

baštine Бɑщʜɴє 

ɑ сє ɴєκɑ сє ʒɴɑ тκо ωв … (ʌ)єжʜ тв ь … м … 

цɑ ʜћɑ м … сʜɴь (с) своʜωмь  Ɣжомь ωво ʌєжʜ 

вɑ ɴɑ своʜω Бɑщʜɴє тκо ɴє ʒɴɑ ɑ ʒɴɑш дɑ 

п оκʌєтɑ  Ɣκɑ тɑ κоѣ ћє ωво п ємєстʜтʜ Б ɑтʜє 

погʜБоχь 

Tvr(tko) i Ruţa 
Pazalje kod 

Rudog (XV) 
V: 215 

baštini Бɑшт(н)ɴн 

вɑ нмє Богь н свєтогь нвɑɴɑ сє ʌєжн рɑдосɑвь 

вɑʌɑχовнћь ɴєкɑ сє ʒɴɑ єрє ʌєг(о)χь ɴɑ свωн ɴɑ 

пʌємєɴнтон Бɑшт(н)ɴн сє пнсɑ рɑднүь 

рɑдосɑʌнћь ɑ снєүє мнʌєтɑ ковɑүь крнʌнћь 

Radosav 

Valahović 

Nekuk kod 
Stoca (XV-

XVI) 

V: 58 

baštini Бɑщ(ʜ)ɴʜ 
… χ єʌ(ɑ) мɴогє ʒємʌє оБʜдєχь ʜ (д)омомь доћоχь 

(п)оүтєɴо постɑχь ʜ ɴ(ɑ) свωʜ Бɑщ(ʜ)ɴʜ (ʌє)гоχь 
Hrelja 

Donja 

Presjenica 
ispod 

Treskavice 

(XIV) 

V: 206 

baštini Бɑщнɴн ɑ сє ʌєжє χєрɑкь ɴɑ свон Бɑщнɴн ɴɑ пʌємєɴнто Herak 

Derani kod 

Stoca (poslije 

1483) 

V: 32 
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baštini Бɑщʜɴʜ 

† снє ʌєжн доБрн рɑдоє снɴь воєводє стнпɑɴɑ 

ɴ(ɑ) свон Бɑщʜɴʜ ɴɑ Бɑтɴогɑχь сн Бнʌнгь постɑвн 

ɴɑ мє Брɑть мон воєводɑ пєтɑр 

Radoje 
Radimlja kod 
Stoca (oko 

1477) 

V: 45 

baštini Бɑщʜɴʜ 

ɑ сʜє Бʜʌєгь поүтєɴогɑ вʜтʒɑ воєводє  ɑдʜвоѣ 

ωп ɑшʜћɑ доκʌє Бʜχь поүтєɴо ʜ гʌɑсʜто п єБʜχь 

ʜ ʌєгоχь Ɣ тƔћоʜ ʒємʌʜ ɑ Бʜʌєг мʜ стоʜ ɴɑ 

Бɑщʜɴʜ 

Radivoj 

Oprašić 

Oprašići kod 

Rogatice (XV) 
V: 226 

baštini Бɑщʜɴʜ 
ωвдʜє ʌєжʜ мʜт ɑɴ вƔκь ɴ … вʜћь ɴɑ свωωʜ 

Бɑщʜɴʜ ʒɑ цɑ ɑ сƔʌʜмɑɴɑ 
Mitran 

Mišinci kod 

Dervente 
(1521-1566) 

V: 281 

baštini Бɑщнɴн 
ɑ сє ʌєжн пєтко рɑнковнћь ɴɑ своωн Бɑщнɴн 

корɑю сн Бʌгь постɑв(н) ωц(Ɣ) рɑнко 
Petko Rajković 

Koraj u 

Loparama 
(1463) 

V: 289 

baštinoj* Бɑщнɴон 

† ɑ сн ʌєжн д(о)Брнʌо БоБɑɴь н Брɑт мƔ внгɑɴь н 

снɴь мƔ нвɑɴншємь н ωво ʌєгосмо ɴɑ с(в)он 

Бɑщнɴон 

Dobrilo Boban, 

Viganj i Ivaniš* 

Ţakovo u 
Popovu polju 

(XV) 

V: 103 

baštinu БɑщʜɴƔ 

† ɑ сє ʌєжʜ вƔκосɑвь воєводɑ вʌɑћєвʜћь с момь 

д Ɣговɑχь д Ɣжʜɴомь ʜ сɑгʜБоχь ɴɑ  ʒмʜ ɴоʜ 

κ ɑʜɴє κо(ɴь) могɑ господʜɴɑ ʜ доɴєсошє мє 

д Ɣжʜɴɑ ɴɑ своƔ пʌємєɴʜтƔ БɑщʜɴƔ ʜ дɑ є 

п оκʌєть тκо ћє Ɣ мє тɑκɴƔтʜ 

Vukosav 
Vlahovići kod 
Ljubinja (XV) 

V: 96 

Batalo Бɑт(ɑʌо) 
… моyжь т(єпь)үʜѣ Бɑт(ɑʌо) Босɑɴьсκ(ʜ) ɑ пʜсɑ 

 ɑдомʜʌь дʜѣκь 
tepĉija Batalo 

Gornje Turbe 
kod Travnika 

(poslije 1400) 

V: 257 

Batić Бɑтʜћь 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтг ɑ дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

κɴєʒь Бɑтʜћь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ 

мʜʌостʜю Бжʜ омь ʜ сʌɑвɴогɑ гɴдɴ ɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ κɴєʒь Босɑɴьсκʜ ɴɑ вʜсоκомь сє поБоʌʜχь 

ɴɑ дƔБоκƔмє мє дɴь доʜдє сʜ Бʜʌʜгь постɑвʜ 

госпоѣ вƔκɑвɑ с моʜмʜ доБ ʜмʜ жʜвƔ мʜ вѣ ɴо 

сʌƔжɑшє ʜ м твƔ мʜ посʌƔжʜ 

knez Batić 

Kopošići kod 

Ilijaša 

(16.8.1420-
18.8.1421) 

V: 245 

Batnogah Бɑтɴогɑχь 

† снє ʌєжн доБрн рɑдоє снɴь воєводє стнпɑɴɑ 

ɴ(ɑ) свон Бɑщʜɴʜ ɴɑ Бɑтɴогɑχь сн Бнʌнгь постɑвн 

ɴɑ мє Брɑть мон воєводɑ пєтɑр 

Radoje 

Radimlja kod 

Stoca (oko 
1477) 

V: 45 

Batrića* Бɑтрнћɑ ɴєкɑ сє ʒɴɑ крсть Бɑтрнћɑ сємнровнћь 
Batrić 

Semirović 

Brajĉevići kod 

Gacka (?) 
V: 164 

Batrićević Бɑтрнћєвнћ 
ɴєкɑ сє ʒɴɑ ɑ сє ʌєжн вƔкь Бɑтрнћєвнћ огрɑдн 

вƔүнɴɑ ωцɑ н доБрƔ мɑтєрь єʌнцƔ 

Vuk Batrićević 

i Jelica 

Trnovica kod 
Bileće (XVI-

XVII) 

V: 157 

Bazilijo Бɑʒнʌно 

грɑдн Бошко ɴнкоʌɑ н ɴнкоʌɑ ɑɴдрнɑш ɴɑ 

сʌɑвƔ Богɑ н стє госпє н Бʌɑгсовı 

БнскƔп ɴɑкоɴ ү ѣ о н годнɴɑ породɑ 

нсƔсовɑ ɴɑ шє жƔɴɑ пнсɑ φрɑ 

Бɑʒнʌно рɑвɴɑɴнɴ  

Crkva 

Uznesenja 

Ravno u 

Popovu polju 
(1578) 

V: 100 

BB ББ 
† ɑʒь рɑБь Бжн рɑдоє воyковнћ снɴовɑць воєвдє 

пєтрɑ ББ ББ 

Radoje 

Vuković 

Radimlja kod 

Stoca (oko 

1490) 

V: 44 

BB ББ 
† ɑʒь рɑБь Бжн рɑдоє воyковнћ снɴовɑць воєвдє 

пєтрɑ ББ ББ 

Radoje 
Vuković 

Radimlja kod 

Stoca (oko 

1490) 

V: 44 

bêh Бѣχ(ь) 

† вь ʜмє Божʜє сє ʌєжє  ɑдовɑɴь п ʜБʜʌовʜ(ћь) 

ɴɑ своωʜ ʒємʌʜ ɴɑ (пʌ)ємєɴʜто (ɴ)ɑ  ѣүʜцʜ Бѣχ(ь) 

ʒ Б ɑтомь … ʒмєɴʜо ʜ ƔБʜ мє … κω Божʜχ … ʜ (с) 

своωмь Б ɑтʜомь ɑ Б ɑтɑ мʜ ʜсʜκошє ʜ Ɣүʜɴʜшє 

в ьχƔ мєɴє κ ьвь ɴєʒɑʜ(м)ʜтƔ ɴєκɑ вѣ тκо є моʜ 

мʜʌʜ 

Radovan 
Pribilović 

Riĉica kod 

Kraljeve 

Sutjeske (XV) 

V: 242 
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bêh Бѣχь 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ (с)ɴɑ ʜ свєтогɑ д(χɑ) (сє) ʌєжʜ 

доБ ʜ Бдɑɴь доБ огɑ домьшє ωʒ ѣɴовʜүɑ сʜɴь Ɣ 

тоʜ доБɑ Ɣм ѣχь ɴʜ сє Бѣχь ωм ɑʒʜʌь ʒʌƔ ɴʜ 

доʜ(до) доБ Ɣ ʜ κто мє ʒɴɑшє всɑκь мє жɑʌɑшє 

доБ ь χотѣχь юɴɑκь Бʜтʜ ɑʌʜ мʜ см ѣть п ѣκ ɑтʜ 

ω(т)ʜдоχь (ωт) ωтьцɑ вєωмʜ пєүɑωɴɑ ʜ 

пκʌ(о)ɴʜо всоʜ моʜωʜ д жʜɴʜ ʜ Бʌмь ʌБьвтʜ ɴѣχь 

κ моєʜмь вс(ʜ)мь поћʜ  дɑɴовʜү χɑɴь сω 

Bogdan 

Ozrênoviĉ 

Blaţevići kod 
Rogatice 

(poslije 1486) 

V: 211 

bêlêg Бѣʌѣгь 

† вь ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ ст го дχ ɑ сє ʌєжʜ  ɑБɑ Бж ʜɑ 

поʌʜχ ɑɴʜ⊦ɑ ɑ ʒовомь мʜ ьсκʜмь госпо⊦ɑ 

 ɑдɑүɑ жоyпɑɴɑ ɴєɴьцɑ үʜχо ʜћɑ κƔүьɴʜцɑ ɑ 

ɴєвѣстɑ жƔпɑɴɑ в ɑтьκɑ ʜ сʌƔгє дɑБʜжʜвɑ ʜ 

тєпьүʜıє  стʜпьκɑ ɑ κьүʜ жƔпɑɴɑ мʜʌьтѣɴɑ 

д ɑжʜвоıє вʜκɑ ɑ κɑʒɴьцƔ сɴʜκƔ сєст ɑ ɑ постɑвʜ 

сь Бѣʌѣгь ɴє сɴ ь дɑБʜжʜвь с Бжʜωмь помощʜю 

сɑмь (с) своʜмʜ ʌƔдьмʜ ɑ вь дɴ(ʜ) гдɴɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ 

Polihranija 

Radaĉa 

Veliĉani u 
Popovu polju 

(1377-1391) 

V: 102 

bêlêg Бѣʌѣгь 
сн Бѣʌѣгь пост(ɑ)вн … п … ɑ Бог … он … ʌн … он 

… БрɑтƔ жнвь Бн внүємь ѣ нп …  

Gradina u 

Šetićima kod 

Zvornika (?) 

V: 308 

bêlêg Бѣʌѣгь 

н постɑвн Бѣʌѣгь сн: снɴь мƔ: вʌькь: н Брɑтнѣ: 

ɴєгов ʌƔБѣɴь: н мєдошь: н прн(Б)нʌь: … :тько үє 

пнсɑɴнє: снє погƔБнтн: прокʌєть: Богомь: н 

снɴомь 

 

Košarići kod 

Ugljevika (XV) 
V: 313 

bêlêg Бѣʌгь 

сє єсть поκоʜщє оБ ɑдɑ χ (ж)ʜүʜћɑ ʜ доБ ѣ жʜ(χ) 

ɴɑ сʜємь свѣтƔ ʜ ʌ(є)жє ɴ(ɑ) своєʜ ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ в ьχƔ мѣсχ ʜ постɑвʜ ɴɑ ɴмь сʜ 

Бѣʌгь сʜɴь єго 

Obrad Hr(ţ)iĉić 
Vakuf kod 
Šibošnice (XV) 

V: 285 

bêlêg Бѣʌьгь 

… ʌтχ: Богомь ɑ сє ʌєжʜ: вьκьсɴ … (с)воʜ ʒємʌє 

ɴɑ п ʜмɑ … κоʜ Бʜшє: Ɣ   … постɑвʜшє: єговь: 

… сʜɴовь Бѣʌьгь: ɑ пʜсɑ … 

Vuksan  

Dištica u 

Jelaškama kod 
Olova (XV-

XVI) 

V: 239 

bêlêg Бʌгь 
† сн Бʌгь кɴєʒɑ тврьднсɑвɑ Брснɴћ поүтєɴ внтєʒ 

ωвдн ѣдɴь дондє 

knez Tvrdisav 

Brsin(i)ć 

Bujakovina u 
Mreţici kod 

Foĉe (XIV-XV) 

V: 187 

bêlêg Бʌгь 
ɑ сє ʌєжн пєтко рɑнковнћь ɴɑ своωн Бɑщнɴн 

корɑю сн Бʌгь постɑв(н) ωц(Ɣ) рɑнко 
Petko Rajković 

Koraj u 

Loparama 
(1463) 

V: 289 

bêlêg* Бѣʌѣ(гь) 
ɑ сє ʌєжн … ьць χор(н)ћь ɑ постɑв(н) (ɴ)ɑ ɴємь 

Бѣʌѣ(гь) … стɑɴь Бр(ɑть) ıє го †  
Lipik kod 
Bijeljine (XV) 

V: 295 

bêlêg* Бѣʌѣгь 

† сє ʌєжʜ Брɑɴко вєрьков(нћь) … ʒємʌн ɴɑ 

пʌємєɴнтон п … ɴɑ ɴємь Брɑтнѣ Бѣʌѣгь 

мнʌьБрɑть н мнʌько  н снɴь о … нʌько ɑ пнсɑ гɑ 

прѣрɑдь днѣ(к)ь тврьдѣɴовнүь 

Branko 

Verković 

Kikaĉi kod 

Tuzle (XV) 
V: 297 

bêlêg* Бѣʌѣгь 
ɑ сє ʌєжʜ рɑдоє прнгоєвнүь оБрɑдовнү(ь) ɑ 

постɑ(в)н Бѣʌѣгь мɑтн тврьднсɑвɑ 

Radoje 

Prigojeviĉ 

Obradoviĉ 

Košarići kod 
Ugljevika (XV) 

V: 314 

bêlig Бѣʌʜгь 

… (ʌ)єжʜ κ … Б ɑтосɑʌʜћ ɴɑ своʜ ʒємʌʜ ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ вʜсо ɑχь ʜ ɑ постɑвʜ сьʜ Бѣʌʜгь 

дьвɑ сʜɴɑ Божʜүьκо ʜ д ɑгƔʌʜɴь 

Bratosalić 
Piperi u 

Loparama (XV) 
V: 286 

Bêloka Бѣʌоκɑ 

Ɣ (ʜ)мє вєʌьκо(гɑ) κɑʒɴьцɑ ɴєсьпʜɴє Б ьтɑ 

поʒʜдɑ Бѣʌоκɑ κɑʒɴьцɑ ɴєсьпʜɴƔ свогɑ 

господʜɴɑ ʜ ос(т)ɑвʜ сєБѣ мѣсто поʌьгь своєгɑ 

господʜɴɑ 

kaznac Nespina 
Malo Ĉajno kod 

Visokog (XIII) 
V: 247 

Bêlom Бѣʌомь 

кƔрѣкь вƔүн(ћ)ь то н Бɑгь ʒɴɑ н Бос … дƔБрɴнкь 

дɑ с … ƔБнʌє Ɣ Бѣʌомь … сʌоБодн н тко … ɑ Бгɑ н 

сʌɑ(в)Ɣ … ом ʌ … т … ʌо по … χь тƔг … мɴого … 

ʌєж … 

 

Kašići kod 
Konjica (1451-

1453) 

V: 177 

Bêlopĉeljanin Бѣʌопүєʌɑɴнɴь 

† ɑ сє ʌєжн стонсɑвь мнʌошєвнћь ɴɑ свон ʒємʌн 

ɴɑ пʌємєɴнтон когɑ мɴого ʌƔдн ʒɴɑшє ɑ сє ұнɴн 

прнБнʌь Бѣʌопүєʌɑɴнɴь ɑ пнсɑ днвьɴь сɴь єговь 

Stojsav 
Milošević 

Gradac kod 
Konjica (XV) 

V: 16 

Bêlosav Бѣʌосɑвь 
† ɑ сє: ʌєжн: Бѣʌосɑвь ʌƔүнүь Ɣ своє црьквє 

пʌємєɴнтє: постɑвншє кɑмєɴь: снɴовє с … Ɣ 
Bêlosav Luĉiĉ Bijeljina (XV) B: 11 
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Beoka Бєωкɑ 
† ɑ сє ʌєжн госпоѣ Бєωкɑ крьстнѣшнɴов(ɑ) кћн 

прнБнсɑвɑ косɑү(є) ɑ пнсɑ вокɑш 
Beoka 

Vlaholje kod 

Kalinovika 

(XIV) 

V: 186 

beše Бєшє 

ɑ сє ʌєжʜ д ɑгʜʌо (мʜ)ʌєт(ʜ)үь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜто (ɴɑ) допɑцʜχ п ɑвʜχь ʌєть  м  сƔ 

своємь  одомь воʌʜɴʜ үʌовѣκь κомƔ мƔ годѣ 

сʌƔжʜтʜ гоʜсподѣɴƔ ɑ κомƔ годѣ сʌƔжɑшє 

вѣ ьɴь мƔ Бєшє ʜ сє пʜсɑ д ɑгʜшɑ сʜɴь єговь 

Dragilo 

Donji Dopasci 

kod Kladnja 

(XV) 

V: 234 

bêše Бѣшє 

вь дьɴʜ Б(ɑ)ɴɑ вєʌʜκ(ɑ)го κƔʌʜɴ(ɑ) Бѣшє 

г ɑ(д)ѣшɑ сƔʜдʜ(ѣ) вєʌʜ Ɣ ɴєг(о) ʜ сьʒʜдɑ … 

св єтɑго ю ʜѣ ʜ сє ʌєжʜ Ɣ ɴ(є)го ʜ жєɴɑ єгвɑ  үє 

поʌожʜ(т)є мє Ɣ ɴєго ɑ сє ʒʜдɑ д ɑжє 

о(χ)мƔүɑɴıɴь ємƔ воʌьı Б є: ɴ(ь) (ɑ)ʒь пʜсχь п о … 

ћь 

sudija Gradêša 
Podbreţje kod 
Zenice (poslije 

1193) 

V: 252 

bi Бн 

дɑ сє ʒɴɑ кɑко Бн Ɣ мɑркɑ пєтровнћь ωсɑмь 

снɴовɑ ωд пʌємєɴɑ понмнʌнћь н Ɣснкошє 

кɑмєɴь ɴɑ ωцɑ мɑркɑ н ɴɑ мɑтєрь днвɴƔ 

Petrović Marko 

i Divna 

Ledinac kod 

Lištice (XV) 
V: 2 

bi Бʜ 

† вɑ ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ стɑго дχɑ ɑ сє дво ь 

воєводє мɑсɴɑ ʜ ɴєговʜю сɴƔ  ɑдосʌвɑ ʜ 

м осʌвɑ сє пʜсɑ  ɑБь Бжʜ ʜ стɑго дмʜт ʜѣ Ɣ дɴʜ 

гдɴɑ κ ɑʌɑ Ɣг ьсκогɑ ʌоʜшɑ ʜ гɴɑ Бɑɴɑ 

Босɑɴьсκогɑ тв ьтκɑ тκо Бʜ то пот ьʌь дɑ є 

п оκʌєть ωц мь ʜ сɴомь ʜ стʜмь дχомь 

vojvoda Masan 
Donja Dreţnica 

(1355-1357) 
V: 15 

bi Бн 

† ɑ сє ɴєкɑ сє ʒɴɑ єрє ƔБн пƔськɑ БрєшкƔ 

Боровнүнћɑ ɑ дɑ сƔ кʌєтє тє рƔкє коє Бн ωвон 

прнторнʌє 

Breško 

Boroviĉić 

Han-Pobrdica 

kod Stoca (XV) 
V: 41 

bi Бʜ 
ɑ сє ʌєжʜ вƔκьшʜɴь доБ ɑшʜɴовʜћь Ɣ тоʜ доБɑ 

Ɣм( )ʜєχь свɑκомƔ мє жɑω Бʜ момƔ 

Vuk(a)šin 

Dobrašinović 

Konjsko kod 
Trebinja (XV-

XVI) 

V: 132 

bi Бʜ 

† вь ʜмє ωцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєто(гɑ) дχ ɑ сє ʌєжʜ 

воєводɑ мʜωтошь (с) своʜмь (с)ʜɴомь стѣпκомь 

свомƔ гдɴƔ вʌɑтκƔ вʌɑћєвʜћƔ κоɴь ɴогƔ κоʜ мƔ 

посʌƔжʜ жʜвƔ ɑ м ьтвɑ поБʜʌʜжʜ Божʜмь 

(п)омоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостʜю ʜ п ɑвʜ 

воєводɑ мʜωтошь ʜ мɴого ωт моє  Ɣκє ɴɑ ʒємʌʜ 

Бʜ ɑ ѣ ɴʜ ωт єɴɴє ɴʜκо ь ɴє Бʜ м ьтвь ɴє χ гɑ 

ƔБʜт ɑ ʜ сє κопɑʜтє ɴɑ пʌємє(ɴн)томь 

vojvoda Miotoš 

sa sinom 

Stêpkom 

VlaĊevina kod 

Rogatice (prije 

1463) 

V: 222 

bi Бʜ 

† вь ʜмє ωцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєто(гɑ) дχ ɑ сє ʌєжʜ 

воєводɑ мʜωтошь (с) своʜмь (с)ʜɴомь стѣпκомь 

свомƔ гдɴƔ вʌɑтκƔ вʌɑћєвʜћƔ κоɴь ɴогƔ κоʜ мƔ 

посʌƔжʜ жʜвƔ ɑ м ьтвɑ поБʜʌʜжʜ Божʜмь 

(п)омоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостʜю ʜ п ɑвʜ 

воєводɑ мʜωтошь ʜ мɴого ωт моє  Ɣκє ɴɑ ʒємʌʜ 

Бʜ ɑ ѣ ɴʜ ωт єɴɴє ɴʜκо ь ɴє Бʜ м ьтвь ɴє χ гɑ 

ƔБʜт ɑ ʜ сє κопɑʜтє ɴɑ пʌємє(ɴн)томь 

vojvoda Miotoš 
sa sinom 

Stêpkom 

VlaĊevina kod 
Rogatice (prije 

1463) 

V: 222 

bi Бн 
сн Бѣʌѣгь пост(ɑ)вн … п … ɑ Бог … он … ʌн … он 

… БрɑтƔ жнвь Бн внүємь ѣ нп …  

Gradina u 

Šetićima kod 

Zvornika (?) 

V: 308 

bićete Бнћєтє 
ɑ сє ʌєжє ɴɑ оБрɑдɑ довнћɑ гроБɴнцн снє Брɑнкє 

ʌƔкɑ ѣ ɴє могƔ Бнтн кɑко Бнћєтє 
Luka 

Svitava kod 
Ĉapljine (XVI-

XVII) 

V: 30 

bih Бнχь 

† ɑ сєн ʌєжн кɴєʒ(ь) рɑднвон вʌɑтковнћь Ɣ тон 

врнмє ɴɑнБоʌн мƔжь Ɣ дƔБрɑвɑχь Бнχь … ɑ вƔрєБ 

ʌɑвь сєн сѣүє грƔБɑүь ковɑүь 

knez Radivoj 
Vlatković 

Opliĉići kod 

Ĉapljine (oko 

1477) 

V: 36 

bih Бʜχь 

† ɑ сє ʌєжʜ  ɑдʜвоʜ д ɑшүʜћ доБ ʜ юɴɑκь ѣ Бʜχь 

моʌƔ ѣ сє вɑсь ɴє тʜцɑʜтє вʜ ћєтє Бʜтʜ κɑκо ѣ ɑ ѣ 

ɴє могƔ Бʜтʜ κɑκо вʜ 

Radivoj Drašĉić 

Podgradinje u 
Gornjem 

Hrasnu (XIV-

XV) 

V: 82 

bih Бʜχь 

† ɑ сє ʌєжʜ мʜʌоБ ɑть м ьћʜћь с дωБ ʜмь 

сʜɴомь с ʜвɑɴʜшємь Бʜχь жʜвомƔ  ɑдь ɑ м ьтвɑ 

сɑ ɑɴʜχь 

Milobrat Mrćić 

sa sinom 
Ivanišem 

Jasena kod 

Nevesinja (XV) 
V: 173 

bih Бнχь 
ɑ сѣє вєʌн мнʌɑть прнпүнɴ(н)ћь үнємь сʌƔжнχь 

тємь покоєɴь Бнχь 
Milat Pripĉinić 

Ţivanj kod 

Nevesinja 

(XIV-XV) 

V: 179 
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bih Бʜχь 

† ɑ сє ʌєжʜ вогьұʜɴь κьɴєʒɑ стʜпκɑ Ɣ … ʜћɑ сʜɴь 

ɴɑ сьвоѣоʜ ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ д Ɣжʜɴо 

жɑʌʜтє мє мʌɑдь сʜ сєгɑ свʜтɑ отʜдоχь ɑ єдьɴь 

Бʜχь Ɣ мɑʜκє ɑ сє пʜсɑ Ɣгɑ ɑκь 

Vogĉin 
Kotorac kod 

Ilidţe (XV) 
V: 207 

bih Бʜχь 

ɑ сʜє Бʜʌєгь поүтєɴогɑ вʜтʒɑ воєводє  ɑдʜвоѣ 

ωп ɑшʜћɑ доκʌє Бʜχь поүтєɴо ʜ гʌɑсʜто п єБʜχь 

ʜ ʌєгоχь Ɣ тƔћоʜ ʒємʌʜ ɑ Бʜʌєг мʜ стоʜ ɴɑ 

Бɑщʜɴʜ 

Radivoj 

Oprašić 

Oprašići kod 

Rogatice (XV) 
V: 226 

bih* Бнχь 
сє ʌєжʜть дрɑгьць тнχьмнʌнть кь(д)н χьтѣχь Бнтн 

тьгн ɴє Бнχь 
Dragac Tihmilit 

Brkići kod 

Kalesije (XV) 
V: 307 

Bijelić Бнєʌнћь 

† ɑ сє ʌєжʜ кɴєʒь вʌɑћь Бнєʌнћь Ɣ своωн црьквн 

Ɣ свєтомь ʌɑʒɑрƔ үʌовѣүє тɑко дɑ ɴнєсн прокʌєть 

ɴє тнкɑн Ɣ мє 

knez VlaĊ 
Bijelić 

Vlahovići kod 
Ljubinja (XV) 

V: 95 

biješe Бʜєшє 

χɑсɑɴь ʜ ɑχмɑть дьвɑ  ɑдʜʌовʜћɑ сʜɴɑ ʜ ωто 

стɑ ʜ χɑсɑɴь Ɣм о є ʜ ωто Бʜєшє є ь Бʜшє 

ƔʒƔ ьχƔ үовєκє ɑ юɴɑүє юɴɑκɑ ʜ тоʜ ɴєговь 

Б ɑть ɑχмɑть вєʌʜκє жɑʌостʜ  ɑдʜ пʜсɑшє ωвω ʜ 

дɑ є Бʌɑсовєɴь тκо ћє п оʜтʜ ʜ п оκʌєт є κωʜ 

п ʜвɑʌʜтʜ 

Hasan i Ahmat 

Radilović 

Ĉadovina kod 
Rogatice (XV-

XVI) 

V: 217 

bil Бʜʌь 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 
Milošević  

Koĉerin kod 

Lištice (1410-

1411) 

V: 1 

bil Бнʌь 

сє ʌєжн нвɑɴь ɴɑ своєн ʒємʌн Брɑтнѣ н дрƔжнɴо 

жɑʌнтє мє ѣ сьмь Бнʌь ѣко вн ɑ вн үьтє Бнтн ко н 

ѣ сє пнсɑ рɑдѣү 

Ivan 

Preĉani ispod 

Treskavice 
(XIV-XV) 

V: 205 

bilêg Бʜгь 

сє ʌєжʜ т (ʜ)вκо … ʜћь ɴɑ своєʜ … ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ʜ постɑвʜшє ɴɑ ɴємь сʜ Бʜгь үєтʜ ʜ 

сʜɴовє мʜод ɑгь ʜ  ɑтκо ʜ вєсєоκо ı ѣκоБь 

Tr(i)vko 

Stanovi kod 

Koraja u 

Loparama (XV) 

V: 292 

bilêg Бнʌѣгь 

† сє постɑвн Бнʌѣгь дрɑгосɑвь Боʌєсɑʌнкь 

Бʌɑкɑɴнɴь свонмн снɴнм(н) … (т)Ɣждєн ʒємʌн ɑ 

пнсɑ попь Богєʌɑ кƔүєвьць 
 

Bijeljina (XIV) B: 4 

bilêg Бʜʌгь 

ʜ погʜБє ɴɑ Бою дєспотовƔ ɑ сʜ є Бʜʌгь мɑχмƔтɑ 

Б ɑɴκовʜћɑ ɴɑ своʜ Бɑштʜɴє ɴɑ пєт овƔ поʌƔ дɑ 

є Бʌɑ с овєɴɑ  Ɣκɑ κоѣ сʜєүє ʜ пʜсɑ 

Mahmut 
Branković 

Brankovići kod 

Rogatice (1454-

1459) 

V: 225 

Bilić* Бʜʌʜћ 
ω во мʌʜɴʜцє (κ)Ɣпʜ вƔʜɴ ʜ үƔ о Бʜʌʜћ ʜ поκ ʜ 

гɑв о ƔүƔκɑʌо ωт сʜмє ωБɑ ɑ ұψмг  
Jošanica kod 
Duvna (1543) 

V: 258 

Bilića Бʜʌʜћɑ 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 

Staro Selo kod 

Donjeg Vakufa 
(XIV-XV) 

V: 279 

bilig Бʜʌ(ʜ)г 

† сє ʌєжʜ Брɑтьмнω Б ɑнκовʜћь Боʌє ɑдовь 

ƔɴƔκь ɴɑ своωʜ ʒємьʌʜ пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ … ɑκовʜ 

… (т)ьκо ћє сʜ (Бʜ)ʌʜгь погƔБ(ʜ)тʜ погƔБʜ (г)ɑ Б гь 

† постɑвʜ Бʜʌ(ʜ)г сʜɴь єговь ɴɑʜмʌɑдʜʜ Б ɑтоʌь 

своємƔ ωтьцƔ ɴ … ɑ … т … 

Bratmio 
Brajković 

Peljave u 
Priboju (XV) 

V: 304 

bilig Бʜʌʜ(г) 

(пʌє)мєɴʜтʜ гост … ʜɴь … ɑв … є: Бʜʌʜгь :г: 

сʜɴовє: п ьвьκо ʜ  ɑд(мʜ)ʌь: ʜ  ɑдʜɴ(ɑц)ь тκо ћє 

сʜ Бʜʌʜ(г) … ʜтʜ (п)огƔБʜ гɑ Богь 
 

Puškovac kod 

Koraja u 

Loparama (XV) 

V: 290 
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bilig (Бʜ)ʌʜгь 

† сє ʌєжʜ Брɑтьмнω Б ɑнκовʜћь Боʌє ɑдовь 

ƔɴƔκь ɴɑ своωʜ ʒємьʌʜ пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ … ɑκовʜ 

… (т)ьκо ћє сʜ (Бʜ)ʌʜгь погƔБ(ʜ)тʜ погƔБʜ (г)ɑ Б гь 

† постɑвʜ Бʜʌ(ʜ)г сʜɴь єговь ɴɑʜмʌɑдʜʜ Б ɑтоʌь 

своємƔ ωтьцƔ ɴ … ɑ … т … 

Bratmio 
Brajković 

Peljave u 
Priboju (XV) 

V: 304 

bilig Бнʌнгь 

† снє ʌєжн доБрн рɑдоє снɴь воєводє стнпɑɴɑ 

ɴ(ɑ) свон Бɑщʜɴʜ ɴɑ Бɑтɴогɑχь сн Бнʌнгь постɑвн 

ɴɑ мє Брɑть мон воєводɑ пєтɑр 

Radoje 

Radimlja kod 

Stoca (oko 
1477) 

V: 45 

bilig Бʜʌʜгь 

вɑ ʜмє твоє п ʜүʜстɑ т оʜцє гдɴɑ гстʜ мʜʌƔтʜɴɑ 

Бʜʌʜгь  одомь ц ьɴʜүɑɴь погʜБ(є) ʜɴо ɴєго ʌʜ 

мʜʌостʜ Божʜєʜ жʜтʜє ɑ жʜχь Ɣ үɑстє Босɑɴκє 

гсподє п ʜмʜχь дɑ овє ω вєʌʜκє гсподє ʜ 

вʌɑстєо ʜ ω г ьүκє гсподє ɑ всє вʜдомо 

gost Milutin 
Humsko kod 

Foĉe (1318) 
V: 190 

bilig Бʜʌʜгь 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтг ɑ дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

κɴєʒь Бɑтʜћь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ 

мʜʌостʜю Бжʜ омь ʜ сʌɑвɴогɑ гɴдɴ ɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ κɴєʒь Босɑɴьсκʜ ɴɑ вʜсоκомь сє поБоʌʜχь 

ɴɑ дƔБоκƔмє мє дɴь доʜдє сʜ Бʜʌʜгь постɑвʜ 

госпоѣ вƔκɑвɑ с моʜмʜ доБ ʜмʜ жʜвƔ мʜ вѣ ɴо 

сʌƔжɑшє ʜ м твƔ мʜ посʌƔжʜ 

knez Batić 

Kopošići kod 

Ilijaša 

(16.8.1420-
18.8.1421) 

V: 245 

bilig Бʜʌʜгь 

… овʜ … ɑɴʜɴь ɑ погʜБє ɴ … сцʜп … (г)осподʜɴʜ 

п ʜвƔ … вʜ доБ ɑ … ɴɑ ш ɴєговʜмь Б ɑтомь 

гоʜүʜɴ … дɑɴь үɑсɑ ʜ постɑвʜ Бʜʌʜгь го … ɴь 

вƔκосɑвь ʜ Б ɑтɑ мƔ Б ɑѣ … (Б) ɑтʜωмь 

 

Vraţići kod 

Ĉelića (XV) 
V: 283 

bilig Бʜʌʜгь 

(пʌє)мєɴʜтʜ гост … ʜɴь … ɑв … є: Бʜʌʜгь :г: 

сʜɴовє: п ьвьκо ʜ  ɑд(мʜ)ʌь: ʜ  ɑдʜɴ(ɑц)ь тκо ћє 

сʜ Бʜʌʜ(г) … ʜтʜ (п)огƔБʜ гɑ Богь 
 

Puškovac kod 
Koraja u 

Loparama (XV) 

V: 290 

bilig Бʜʌʜгь 

ɑ сє ʌєжʜ д ɑгоє юɴотʜћь тƔпьκовʜћ пʌємєɴʜтʜ 

свʜБьɴʜүɑɴʜɴь ɑ постɑвʜстɑ Бʜʌʜгь  в  сɴɑ 

мʜʌоБ ɑть ʜ п ʜБʜʌь ɑ тьκо ћє сʜ Бʜʌʜгь 

погƔБʜтʜ погƔБʜ гɑ Б ь 

Dragoje Junotić 

Tupković 

Peljave u 

Priboju (XV) 
V: 303 

bilig Бʜʌʜгь 

ɑ сє ʌєжʜ д ɑгоє юɴотʜћь тƔпьκовʜћ пʌємєɴʜтʜ 

свʜБьɴʜүɑɴʜɴь ɑ постɑвʜстɑ Бʜʌʜгь  в  сɴɑ 

мʜʌоБ ɑть ʜ п ʜБʜʌь ɑ тьκо ћє сʜ Бʜʌʜгь 

погƔБʜтʜ погƔБʜ гɑ Б ь 

Dragoje Junotić 
Tupković 

Peljave u 
Priboju (XV) 

V: 303 

bilig Бʜʌʜгь 

… (ʌ)єжє вєсєоκо гоʌoБовʜћь ɴɑ свωʜ ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜто ɑ постɑвʜ ɴєговʜχь сєдɑмь сʜɴовь ɴɑ 

ɴємь Бʜʌʜгь 

Veseoko 
Golobović 

Snijeţnica kod 
Zvornika (XV) 

V: 305 

Bilijaka Бʜʌʜѣκɑ 

† ɑ сє ʌєжʜ госпоѣ гоʜсɑвь κћʜ ю ʜѣ Бɑωшʜћɑ ɑ 

κƔћьɴʜцɑ воєводє  ɑдʜүɑ ɑ п ʜстɑ Ɣ κƔћʜ 

κɑʒɴцɑ сɑɴκɑ ʜ жƔпɑɴɑ Бʜʌʜѣκɑ с поүтєɴʜємь ʜ 

п ʜѣ свою вʜ Ɣ ʜ вʜшɴƔ сʌɑвƔ 

gospoja Gojsav 
Biskup kod 

Konjica (1398) 
V: 178 

biljeg Бнʌєг 
ɑ сє ʌєжн твртко вƔкɑць ɑ сн Бнʌєг сєүє ƔɴƔк мƔ 

нвɑɴко н пнсɑ 
Tvrtko Vukac 

Kapavica kod 
Ljubinja (XV-

XVI) 

V: 204 

biljeg Бʜʌєг 

ɑ сʜє Бʜʌєгь поүтєɴогɑ вʜтʒɑ воєводє  ɑдʜвоѣ 

ωп ɑшʜћɑ доκʌє Бʜχь поүтєɴо ʜ гʌɑсʜто п єБʜχь 

ʜ ʌєгоχь Ɣ тƔћоʜ ʒємʌʜ ɑ Бʜʌєг мʜ стоʜ ɴɑ 

Бɑщʜɴʜ 

Radivoj 

Oprašić 

Oprašići kod 

Rogatice (XV) 
V: 226 

biljeg Бнʌєгь 

сє ʌєжʜ нвɑɴь вƔкнћєвнћь ɴєкɑ ʒɴɑ Ɣ тн д(ɑ)ɴ дɑ 

коɴо постɑвн тɑн Бнʌєгь мн Ɣшѣүє Брɑт мн 

Бʌɑгоѣ рƔкɑ снɴɑ могɑ ко д(о)вєжє овє костн 

Ivan Vukićević 

Podgradinje u 

Gornjem 

Hrasnu (XV-
XVI) 

V: 81 

biljeg Бʜʌєгь 

† ɑ сє ʌєжʜ Бгɑдɑɴь χɑтєʌєвʜћь  ɑдʜүɑ воєводє 

сʌƔгɑ Ɣ доБ ʜ үɑсь  одʜχ сє Ɣ доБ ѣ Ɣ д Ɣжʜɴ 

п ɑво үʜɴє ʜ Ɣм ѣχь гдɴƔ вѣ ɴо сʌƔжє ɑ сɑʜ 

Бʜʌєгь сʜɴовє моʜ постɑвʜшє 

Bogdan 
Hateljević 

Milavići u 
Dabra polju 

(1391-1404) 

V: 93 

biljeg Бʜʌєгь 

ɑ сʜє Бʜʌєгь поүтєɴогɑ вʜтʒɑ воєводє  ɑдʜвоѣ 

ωп ɑшʜћɑ доκʌє Бʜχь поүтєɴо ʜ гʌɑсʜто п єБʜχь 

ʜ ʌєгоχь Ɣ тƔћоʜ ʒємʌʜ ɑ Бʜʌєг мʜ стоʜ ɴɑ 

Бɑщʜɴʜ 

Radivoj 
Oprašić 

Oprašići kod 
Rogatice (XV) 

V: 226 
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biljeg Бʜʌєгь ɑ сʜ Бʜʌєгь сƔʌʜмɑɴɑ ошκопʜцє 
Suliman 

Oškopica 

Dumanjići kod 

Rogatice (XV-

XVI) 

V: 230 

bio Бнω 
сн кɑмнɴь вɑрдɑ үн ʌн ѣ Бнω үн ʌн є сɑдє үн ʌн 

ɴєћ Бтн  

Kosor kod 

Blagaja (prije 

1411) 

V: 21 

bio Бнω 

† ɑ сє ʌєжн ʒɑгорьц Брɑѣɴовнћь Брɑтнє кон 

вндн(тє) снє ʒʌɑмєɴнє Брɑтнє ѣ сɑмь Бнω кɑко вн 

ɑ вн ћєтє Бтн кɑко н ѣ 

Zagorac 

Brajanović 

Podbudovac 

kod Bileće 
(XV) 

V: 138 

bio* Бнω 
ɑ сє ʌєжн вƔкшь дƔБүєвнћь Брɑтнє ѣɑ сɑмь Бнω 

кɑко вн ɑ вн ћєтє Б(нтн) … 

Vukša 

Dubĉević 

Radmilović-
Dubrava kod 

Bileće (XV) 

V: 143 

biskup БнскƔп 

грɑдн Бошко ɴнкоʌɑ н ɴнкоʌɑ ɑɴдрнɑш ɴɑ 

сʌɑвƔ Богɑ н стє госпє н Бʌɑгсовı 

БнскƔп ɴɑкоɴ ү ѣ о н годнɴɑ породɑ 

нсƔсовɑ ɴɑ шє жƔɴɑ пнсɑ φрɑ 

Бɑʒнʌно рɑвɴɑɴнɴ  

Crkva 

Uznesenja 

Ravno u 
Popovu polju 

(1578) 

V: 100 

biše Бʜшє 

χɑсɑɴь ʜ ɑχмɑть дьвɑ  ɑдʜʌовʜћɑ сʜɴɑ ʜ ωто 

стɑ ʜ χɑсɑɴь Ɣм о є ʜ ωто Бʜєшє є ь Бʜшє 

ƔʒƔ ьχƔ үовєκє ɑ юɴɑүє юɴɑκɑ ʜ тоʜ ɴєговь 

Б ɑть ɑχмɑть вєʌʜκє жɑʌостʜ  ɑдʜ пʜсɑшє ωвω ʜ 

дɑ є Бʌɑсовєɴь тκо ћє п оʜтʜ ʜ п оκʌєт є κωʜ 

п ʜвɑʌʜтʜ 

Hasan i Ahmat 

Radilović 

Ĉadovina kod 

Rogatice (XV-
XVI) 

V: 217 

biše Бʜшє 

… ʌтχ: Богомь ɑ сє ʌєжʜ: вьκьсɴ … (с)воʜ ʒємʌє 

ɴɑ п ʜмɑ … κоʜ Бʜшє: Ɣ   … постɑвʜшє: єговь: 

… сʜɴовь Бѣʌьгь: ɑ пʜсɑ … 

Vuksan  

Dištica u 

Jelaškama kod 
Olova (XV-

XVI) 

V: 239 

biše Бʜшє 

ɑ сє ʌєжʜ доБ ʜ гдɴь гость мʜшʌєɴь κомƔ Бʜшє 

п ʜ … по Ɣ єдБʜ ɑв ɑмь своє вєʌʜκо 

гостоʌƔБство (гд)ɴє доБ (ʜ) κɑдɑ п ʜдєшь п ʜдь 

гд ɑ ɴɑшєгɑ ʜсƔ єдɴо … мєɴʜ ʜ ɴɑсь своʜχь 

 ɑБов пʜсɑ г м 

gost Mišljen 

Puhovac kod 

Zenice (poslije 
21.1.1404) 

V: 249 

biše Бʜшє 

вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴ(ɑ) ɑʒь Богдɑɴь ɴɑ д ɑгɑѣ ɴовʜ 

κɑмєɴʜ постɑвʜχь ɑ сє пʜсɑ вƔκɑш(ʜ)ɴɑ свомь 

гдɴʜ  ɑѣ κоʜ мє Бʜшє вєомѣ сьБʌƔдʜƔ ʒɑто моʌƔ 

вɑсь господо ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ ɴь є є үєтє вѣ 

Бʜтʜ κɑκо оɴь ɑ оɴь ɴє мо є κɑκо вʜ ʜ дɑ вʜстє 

дɑ ћєтє Ɣм ʜтʜ ʜ всʜ вʜ домƔ погʜɴƔтʜ п ɑвʜ ɑ 

пƔсть мʜ сʌɑвɑ үє тʜ сʌѣщ(ʜ) 

Dragaj  
Pojska kod 

Zenice (XV) 
V: 253 

biše Бншє 

† сє ʌєжʜ мнʌьць црьɴнүь доБрѣ жнвь доБрѣ Ɣмрѣ 

снɴɑ Ɣ ɴєгɑ ɴє Бншє снɴовьць кɑмн спост(ɑ)вɑ н 

то мƔ пнсɑ кƔʌьдƔкь † 

Milac Crniĉ 

Pragani kod 

Zvornika (XIV-

XV) 

V: 310 

biti Бʜтʜ 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 

Milošević  

Koĉerin kod 

Lištice (1410-

1411) 

V: 1 

biti Бнтн 
ɑ сє ʌєжє ɴɑ оБрɑдɑ довнћɑ гроБɴнцн снє Брɑнкє 

ʌƔкɑ ѣ ɴє могƔ Бнтн кɑко Бнћєтє 
Luka 

Svitava kod 
Ĉapljine (XVI-

XVII) 

V: 30 

biti Бʜтʜ 

† ɑ сє ʌєжʜ  ɑдʜвоʜ д ɑшүʜћ доБ ʜ юɴɑκь ѣ Бʜχь 

моʌƔ ѣ сє вɑсь ɴє тʜцɑʜтє вʜ ћєтє Бʜтʜ κɑκо ѣ ɑ ѣ 

ɴє могƔ Бʜтʜ κɑκо вʜ 

Radivoj Drašĉić 

Podgradinje u 

Gornjem 
Hrasnu (XIV-

XV) 

V: 82 

biti Бʜтʜ 

† ɑ сє ʌєжʜ  ɑдʜвоʜ д ɑшүʜћ доБ ʜ юɴɑκь ѣ Бʜχь 

моʌƔ ѣ сє вɑсь ɴє тʜцɑʜтє вʜ ћєтє Бʜтʜ κɑκо ѣ ɑ ѣ 

ɴє могƔ Бʜтʜ κɑκо вʜ 

Radivoj Drašĉić 

Podgradinje u 
Gornjem 

Hrasnu (XIV-

XV) 

V: 82 

biti Бнтн 

сє ʌєжн нвɑɴь ɴɑ своєн ʒємʌн Брɑтнѣ н дрƔжнɴо 

жɑʌнтє мє ѣ сьмь Бнʌь ѣко вн ɑ вн үьтє Бнтн ко н 

ѣ сє пнсɑ рɑдѣү 

Ivan 

Preĉani ispod 

Treskavice 
(XIV-XV) 

V: 205 
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biti Бʜтʜ 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ (с)ɴɑ ʜ свєтогɑ д(χɑ) (сє) ʌєжʜ 

доБ ʜ Бдɑɴь доБ огɑ домьшє ωʒ ѣɴовʜүɑ сʜɴь Ɣ 

тоʜ доБɑ Ɣм ѣχь ɴʜ сє Бѣχь ωм ɑʒʜʌь ʒʌƔ ɴʜ 

доʜ(до) доБ Ɣ ʜ κто мє ʒɴɑшє всɑκь мє жɑʌɑшє 

доБ ь χотѣχь юɴɑκь Бʜтʜ ɑʌʜ мʜ см ѣть п ѣκ ɑтʜ 

ω(т)ʜдоχь (ωт) ωтьцɑ вєωмʜ пєүɑωɴɑ ʜ 

пκʌ(о)ɴʜо всоʜ моʜωʜ д жʜɴʜ ʜ Бʌмь ʌБьвтʜ ɴѣχь 

κ моєʜмь вс(ʜ)мь поћʜ  дɑɴовʜү χɑɴь сω 

Bogdan 

Ozrênoviĉ 

Blaţevići kod 
Rogatice 

(poslije 1486) 

V: 211 

biti Бʜтʜ 

вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴ(ɑ) ɑʒь Богдɑɴь ɴɑ д ɑгɑѣ ɴовʜ 

κɑмєɴʜ постɑвʜχь ɑ сє пʜсɑ вƔκɑш(ʜ)ɴɑ свомь 

гдɴʜ  ɑѣ κоʜ мє Бʜшє вєомѣ сьБʌƔдʜƔ ʒɑто моʌƔ 

вɑсь господо ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ ɴь є є үєтє вѣ 

Бʜтʜ κɑκо оɴь ɑ оɴь ɴє мо є κɑκо вʜ ʜ дɑ вʜстє 

дɑ ћєтє Ɣм ʜтʜ ʜ всʜ вʜ домƔ погʜɴƔтʜ п ɑвʜ ɑ 

пƔсть мʜ сʌɑвɑ үє тʜ сʌѣщ(ʜ) 

Dragaj  
Pojska kod 

Zenice (XV) 
V: 253 

biti Бʜтʜ 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 

Staro Selo kod 

Donjeg Vakufa 

(XIV-XV) 

V: 279 

biti Бʜтʜ 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 
Staro Selo kod 
Donjeg Vakufa 

(XIV-XV) 

V: 279 

biti Бтн 
сн кɑмнɴь вɑрдɑ үн ʌн ѣ Бнω үн ʌн є сɑдє үн ʌн 

ɴєћ Бтн  

Kosor kod 

Blagaja (prije 
1411) 

V: 21 

biti Бтн 

† ɑ сє ʌєжн ʒɑгорьц Брɑѣɴовнћь Брɑтнє кон 

вндн(тє) снє ʒʌɑмєɴнє Брɑтнє ѣ сɑмь Бнω кɑко вн 

ɑ вн ћєтє Бтн кɑко н ѣ 

Zagorac 

Brajanović 

Podbudovac 
kod Bileće 

(XV) 

V: 138 

biti* Бнтн 
сє ʌєжʜть дрɑгьць тнχьмнʌнть кь(д)н χьтѣχь Бнтн 

тьгн ɴє Бнχь 
Dragac Tihmilit 

Brkići kod 
Kalesije (XV) 

V: 307 

blag Бʌɑг 
ɑ сє ʌєжн дɑБнжнвь рɑдωвɑɴωвнћь үωүє тɑкω дɑ 

сн Бʌɑг 

Dabiţiv 
Radovanović 

Ubosko kod 
Ljubinja (XV) 

V: 98 

blaga Бʌ(ɑ)гɑ 
ɑ сє ʌєжʜ  ɑдосɑвь χє ɑκовʜћь ωво ʌєгоχь ɴɑ 

свωʜ пʌємєтоʜ гоʌƔБɑүʜ ʜ дь є ʌɑκɑ Бʌгɑ 

Radosav 

Heraković 

Boljuni kod 

Stoca (XV) 
V: 62 

blago Бʌɑго 

ɑ сє∶ пншє∶ ɴɑ крьстƔ∶ юрѣɑ∶ дɑ є∶ ʒɴɑтн 

свɑкомƔ∶ үовнкƔ ∶юрɑн∶ нвɴовнћь кɑко∶ стєкоχь 

∶Бʌɑго ∶н ш ɴєгɑ∶ погнБоχ кɑмн∶ Ɣснүє∶ рɑднүь∶ 

ковɑүь 

Juraj Ivanović 
Arapi kod 

Mostara (XV) 
V: 13 

Blagoja Бʌɑгоѣ 

сє ʌєжʜ нвɑɴь вƔкнћєвнћь ɴєкɑ ʒɴɑ Ɣ тн д(ɑ)ɴ дɑ 

коɴо постɑвн тɑн Бнʌєгь мн Ɣшѣүє Брɑт мн 

Бʌɑгоѣ рƔкɑ снɴɑ могɑ ко д(о)вєжє овє костн 

Ivan Vukićević 

Podgradinje u 

Gornjem 
Hrasnu (XV-

XVI) 

V: 81 

blagoslovi Бʌɑгосʌо(вн) 
† ɑ сє ʌєжʜ вƔкɑць вƔүχɴнћь … вндн сє ʒʌɑмєɴнє 

үтно … тє ɑ вɑсь Бгь Бʌɑгосʌо(вн) … прнБнсɑвь 

Vukac 

Vuĉ(i)hnić 

Vlahovići kod 

Ljubinja (XV-
XVI) 

V: 94 

blagoslovi Бʌɑгсовı 

грɑдн Бошко ɴнкоʌɑ н ɴнкоʌɑ ɑɴдрнɑш ɴɑ 

сʌɑвƔ Богɑ н стє госпє н Бʌɑгсовı 

БнскƔп ɴɑкоɴ ү ѣ о н годнɴɑ породɑ 

нсƔсовɑ ɴɑ шє жƔɴɑ пнсɑ φрɑ 

Crkva 

Uznesenja 

Ravno u 

Popovu polju 

(1578) 

V: 100 
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Бɑʒнʌно рɑвɴɑɴнɴ  

blagoslovljen Бʌɑсовєɴь 

χɑсɑɴь ʜ ɑχмɑть дьвɑ  ɑдʜʌовʜћɑ сʜɴɑ ʜ ωто 

стɑ ʜ χɑсɑɴь Ɣм о є ʜ ωто Бʜєшє є ь Бʜшє 

ƔʒƔ ьχƔ үовєκє ɑ юɴɑүє юɴɑκɑ ʜ тоʜ ɴєговь 

Б ɑть ɑχмɑть вєʌʜκє жɑʌостʜ  ɑдʜ пʜсɑшє ωвω ʜ 

дɑ є Бʌɑсовєɴь тκо ћє п оʜтʜ ʜ п оκʌєт є κωʜ 

п ʜвɑʌʜтʜ 

Hasan i Ahmat 

Radilović 

Ĉadovina kod 

Rogatice (XV-
XVI) 

V: 217 

blagoslovljena Бʌɑ с овєɴɑ 

ʜ погʜБє ɴɑ Бою дєспотовƔ ɑ сʜ є Бʜʌгь мɑχмƔтɑ 

Б ɑɴκовʜћɑ ɴɑ своʜ Бɑштʜɴє ɴɑ пєт овƔ поʌƔ дɑ 

є Бʌɑ с овєɴɑ  Ɣκɑ κоѣ сʜєүє ʜ пʜсɑ 

Mahmut 

Branković 

Brankovići kod 
Rogatice (1454-

1459) 

V: 225 

blagoslovom Бʌмь 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ (с)ɴɑ ʜ свєтогɑ д(χɑ) (сє) ʌєжʜ 

доБ ʜ Бдɑɴь доБ огɑ домьшє ωʒ ѣɴовʜүɑ сʜɴь Ɣ 

тоʜ доБɑ Ɣм ѣχь ɴʜ сє Бѣχь ωм ɑʒʜʌь ʒʌƔ ɴʜ 

доʜ(до) доБ Ɣ ʜ κто мє ʒɴɑшє всɑκь мє жɑʌɑшє 

доБ ь χотѣχь юɴɑκь Бʜтʜ ɑʌʜ мʜ см ѣть п ѣκ ɑтʜ 

ω(т)ʜдоχь (ωт) ωтьцɑ вєωмʜ пєүɑωɴɑ ʜ 

пκʌ(о)ɴʜо всоʜ моʜωʜ д жʜɴʜ ʜ Бʌмь ʌБьвтʜ ɴѣχь 

κ моєʜмь вс(ʜ)мь поћʜ  дɑɴовʜү χɑɴь сω 

Bogdan 

Ozrênoviĉ 

Blaţevići kod 

Rogatice 

(poslije 1486) 

V: 211 

Blakanjin Бʌɑкɑɴнɴь 

† сє постɑвн Бнʌѣгь дрɑгосɑвь Боʌєсɑʌнкь 

Бʌɑкɑɴнɴь свонмн снɴнм(н) … (т)Ɣждєн ʒємʌн ɑ 

пнсɑ попь Богєʌɑ кƔүєвьць 
 

Bijeljina (XIV) B: 4 

Boban* БоБɑɴь 

† ɑ сн ʌєжн д(о)Брнʌо БоБɑɴь н Брɑт мƔ внгɑɴь н 

снɴь мƔ нвɑɴншємь н ωво ʌєгосмо ɴɑ с(в)он 

Бɑщнɴон 

Dobrilo Boban, 

Viganj i Ivaniš* 

Ţakovo u 

Popovu polju 
(XV) 

V: 103 

bodoše Бодошє 

вɑ ʜмє Божʜє ɑ сє ʌєжʜ оʒ ʜɴь κопʜєвʜћь 

жƔпɑɴь κɴєʒɑ пɑвʌɑ сє пʜсɑ дʜѣκь мʜʌосɑʌʜћь 

 ɑдоє ʜћь см ьтʜ ɴє поʜсκɑχь ɴɑвʜдѣɴь 

κ ɑʌєвсв(ɑ) Босɑɴсκогɑ ʜ госпоцтвɑ с ьБьсκогɑ 

ʒɑ могɑ гɴɑ сʌƔжБƔ Бодошє мє ʜ сѣκошє мє ʜ 

стѣ ɑшє ʜ тƔʜ см ьтʜ ɴє допɑдоχь ʜ Ɣм ʜχь ɴɑ 

 ощство χ ʜство ʜ гɴ мє воєводɑ ωκ ʜʌʜ ʜ 

Ɣκопɑ ʜ поБѣ(ʌѣ)жʜ 

Ozrin Kopijević 
Varošište u 

Borĉu (XV) 
V: 224 

Bog Б(о)гь 
† ɑ сє ʌєжʜ вƔкɑць вƔүχɴнћь … вндн сє ʒʌɑмєɴнє 

үтно … тє ɑ вɑсь Бгь Бʌɑгосʌо(вн) … прнБнсɑвь 

Vukac 

Vuĉ(i)hnić 

Vlahovići kod 
Ljubinja (XV-

XVI) 

V: 94 

Bog Бɑгь 

кƔрѣкь вƔүн(ћ)ь то н Бɑгь ʒɴɑ н Бос … дƔБрɴнкь 

дɑ с … ƔБнʌє Ɣ Бѣʌомь … сʌоБодн н тко … ɑ Бгɑ н 

сʌɑ(в)Ɣ … ом ʌ … т … ʌо по … χь тƔг … мɴого … 

ʌєж … 

 

Kašići kod 

Konjica (1451-

1453) 

V: 177 

Bog Бгь 

… :ʌєжʜ: мʜʌосɑв: п ʜ … ʌʜовʜћь: (с) своʜмь: 

сʜɴомь: с  (ɑд)ʜшʜɴомь: ɴɑ своʜ ʒємʌʜ: ɴɑ 

(пʌ)ємєɴʜтоʜ: ɑ гово ɑшє: Б ɑтʜє: с … ɑт Бгь ʜ 

поүʜвɑтє: ѣ сɑмь … ʜ вʜ: ɑ вʜ: χоћєтє: Бʜ(тʜ) … ʜ 

ѣ: ʜ Б ɑтʜɑ: 

Milosav i 

R(ad)išin 

Brnjica kod 

Pala (XV) 
V: 227 

Bog Бгь 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 

Staro Selo kod 

Donjeg Vakufa 

(XIV-XV) 

V: 279 

Bog Б гь 

† сє ʌєжʜ Брɑтьмнω Б ɑнκовʜћь Боʌє ɑдовь 

ƔɴƔκь ɴɑ своωʜ ʒємьʌʜ пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ … ɑκовʜ 

… (т)ьκо ћє сʜ (Бʜ)ʌʜгь погƔБ(ʜ)тʜ погƔБʜ (г)ɑ Б гь 

† постɑвʜ Бʜʌ(ʜ)г сʜɴь єговь ɴɑʜмʌɑдʜʜ Б ɑтоʌь 

своємƔ ωтьцƔ ɴ … ɑ … т … 

Bratmio 

Brajković 

Peljave u 

Priboju (XV) 
V: 304 
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Bog Бог 
сн Бѣʌѣгь пост(ɑ)вн … п … ɑ Бог … он … ʌн … он 

… БрɑтƔ жнвь Бн внүємь ѣ нп …  

Gradina u 

Šetićima kod 

Zvornika (?) 

V: 308 

Bog Богь 

† вь дɴʜ гдɴɑ воєдє сɑɴдѣʌɑ ɑ сєʜ ʌєжʜ κɴєʒь 

поκ ɑѣць ωʌʜвє овʜћь Б ɑтʜω ʜ вʌɑстєʌє ѣ 

поκ ɑѣць гɴƔ момƔ сʌƔгɑ що моχь вь п ɑвɑдʜ 

тоʌʜκо χоχь Ɣ момь домʜ Богь мʜ подʜʌʜ ѣ 

могɑχь гɴɑ могɑ ʜ д Ɣгɑ могɑ Ɣ поүтєɴʜ п ʜѣтʜ 

ʜ Ɣ томь момь доБ ʜ догє см ьть Ɣ в ємє жнвотɑ 

домь моѣ ωжɑʌостнχь 

knez Pokrajac 

Oliverović 

Vrpolje kod 

Trebinja (1413) 
V: 117 

Bog Богь 

(пʌє)мєɴʜтʜ гост … ʜɴь … ɑв … є: Бʜʌʜгь :г: 

сʜɴовє: п ьвьκо ʜ  ɑд(мʜ)ʌь: ʜ  ɑдʜɴ(ɑц)ь тκо ћє 

сʜ Бʜʌʜ(г) … ʜтʜ (п)огƔБʜ гɑ Богь 
 

Puškovac kod 

Koraja u 

Loparama (XV) 

V: 290 

Bog Б ь 

ɑ сє ʌєжʜ д ɑгоє юɴотʜћь тƔпьκовʜћ пʌємєɴʜтʜ 

свʜБьɴʜүɑɴʜɴь ɑ постɑвʜстɑ Бʜʌʜгь  в  сɴɑ 

мʜʌоБ ɑть ʜ п ʜБʜʌь ɑ тьκо ћє сʜ Бʜʌʜгь 

погƔБʜтʜ погƔБʜ гɑ Б ь 

Dragoje Junotić 
Tupković 

Peljave u 
Priboju (XV) 

V: 303 

Bog* Богь 

ɴєкɑ сє ʒɴɑ кɑмн ω(вь) Ɣснћє вь ɴɑвєʒє ɑ снɴ мƔ 

мноБрɑть н мнʌонко … ɴ Брɑтɑ простнть Богь … 

н 
 

Slivlje kod 

Gacka (XV-

XVI) 

V: 166 

Boga Бɑ 
† вɑ (ʜ)мє: Бɑ: доБ огɑ: сє: ʒʜдɑ: мʜχɑʌь: свомƔ: 

гдɴ Ɣ: κɴєʒƔ: вƔκƔ  
knez Vuk 

Mali Mošunj 
kod Travnika 

(XV) 

V: 256 

Boga Б ɑ 
† вь нмє Б ɑ сє ʌєжн рɑБь Божн кɴєʒь рɑдосʌɑвь 

шнрнɴнүь 

knez Radoslav 

Širiniĉ 

Sopotnica kod 

Goraţda (XV) 
V: 192 

Boga Бгɑ 

кƔрѣкь вƔүн(ћ)ь то н Бɑгь ʒɴɑ н Бос … дƔБрɴнкь 

дɑ с … ƔБнʌє Ɣ Бѣʌомь … сʌоБодн н тко … ɑ Бгɑ н 

сʌɑ(в)Ɣ … ом ʌ … т … ʌо по … χь тƔг … мɴого … 

ʌєж … 

 

Kašići kod 

Konjica (1451-

1453) 

V: 177 

Boga Бгɑ 

† вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ 

вʌɑтκо вʌɑ(ћє)вʜћь κоʜ ɴє моʌɑшє ɴʜєдɴогɑ 

үʌовκɑ тьκмо гɴɑ ɑ ωБʜдє мɴого ʒємʌє ɑ домɑ 

погʜБє ɑ ʒɑ ɴʜмь ɴє остɑ ɴʜ сɴь ɴʜ Б ɑть ɑ ɴɑ ɴь 

Ɣсʜұє κɑмʜ ɴєговь воєводɑ мʜωтошь сʌƔжʜ гɴɑ 

Божʜωмь помоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостою κоʜ 

Ɣκопɑ вʌɑтκɑ помєɴƔ Бгɑ 

Vlatko 

VlaĊević 

VlaĊevina kod 
Rogatice (1399-

1415) 

V: 223 

Boga Богɑ 
вɑ нмє Богɑ вєʌкогɑ цьрɑ ɴєБєсɴогɑ н ʒмʌсɴогɑ ɑ 

сє ʌєжн рɑднвон крнвоƔшнүн 

Radivoj 

Krivoušiĉ 

Mostar (XIV-

XV) 
V: 18 

Boga Богɑ 

грɑдн Бошко ɴнкоʌɑ н ɴнкоʌɑ ɑɴдрнɑш ɴɑ 

сʌɑвƔ Богɑ н стє госпє н Бʌɑгсовı 

БнскƔп ɴɑкоɴ ү ѣ о н годнɴɑ породɑ 

нсƔсовɑ ɴɑ шє жƔɴɑ пнсɑ φрɑ 

Бɑʒнʌно рɑвɴɑɴнɴ  

Crkva 
Uznesenja 

Ravno u 

Popovu polju 

(1578) 

V: 100 

Boga Богɑ 
ɑ сн ɴɑ крьстƔ рɑдоѣ мрькшнћɑ стɑχь Богɑ 

моʌєћє н ʒʌɑ ɴє мнсʌєћє н ƔБн мє громь 
Radoje Mrkšić 

Djedići kod 

Trebinja (XV-

XVI) 

V: 118 

Bogâ Богь 

вɑ нмє Богь н свєтогь нвɑɴɑ сє ʌєжн рɑдосɑвь 

вɑʌɑχовнћь ɴєкɑ сє ʒɴɑ єрє ʌєг(о)χь ɴɑ свωн ɴɑ 

пʌємєɴнтон Бɑшт(н)ɴн сє пнсɑ рɑднүь 

рɑдосɑʌнћь ɑ снєүє мнʌєтɑ ковɑүь крнʌнћь 

Radosav 

Valahović 

Nekuk kod 

Stoca (XV-
XVI) 

V: 58 

Bogaĉić Богɑүнћь 
† ɑ сє кɑмн ɴɑ вƔкцƔ ɴɑ пєтовнұƔ ɑ сє пнсɑ 

Боʌɑшнɴь Богɑүнћь 

Vukac 
P(r)etoviĉ 

Radimlja kod 

Stoca (XV-

XVI) 

V: 42 

Bogadan Бгɑдɑɴь 

† ɑ сє ʌєжʜ Бгɑдɑɴь χɑтєʌєвʜћь  ɑдʜүɑ воєводє 

сʌƔгɑ Ɣ доБ ʜ үɑсь  одʜχ сє Ɣ доБ ѣ Ɣ д Ɣжʜɴ 

п ɑво үʜɴє ʜ Ɣм ѣχь гдɴƔ вѣ ɴо сʌƔжє ɑ сɑʜ 

Бʜʌєгь сʜɴовє моʜ постɑвʜшє 

Bogdan 

Hateljević 

Milavići u 
Dabra polju 

(1391-1404) 

V: 93 

Bogavac Богɑвɑць 

ɑ сє ʌєжє Богɑвɑць ʜ тɑ ɑχь БоʌƔɴовʜұь с ѣмє ɫ ɑ 

сє сѣүє: г ƔБɑүь моʌƔ сє Божє помʜʌƔʜ мє 

мʜʌостʜ твоє 

Bogavac i 
Tarah 

Boljunoviĉ 

Boljuni kod 
Stoca (oko 

1477) 

V: 63 

Bogĉina Богүʜɴɑ † ɑ сє сѣɴь попɑ Богүʜɴɑ  

Police kod 

Trebinja (XIV-

XV) 

V: 127 
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Bogĉinić Богұнɴнћь † ɑ сє ʌєжн рɑдоє Богұнɴнћь † ɑ сє сѣұє грƔБɑұь 
Radoje 

Bogĉinić 

Opliĉići kod 

Ĉapljine (oko 

1477) 

V: 37 

Bogdan Бдɑɴь 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ (с)ɴɑ ʜ свєтогɑ д(χɑ) (сє) ʌєжʜ 

доБ ʜ Бдɑɴь доБ огɑ домьшє ωʒ ѣɴовʜүɑ сʜɴь Ɣ 

тоʜ доБɑ Ɣм ѣχь ɴʜ сє Бѣχь ωм ɑʒʜʌь ʒʌƔ ɴʜ 

доʜ(до) доБ Ɣ ʜ κто мє ʒɴɑшє всɑκь мє жɑʌɑшє 

доБ ь χотѣχь юɴɑκь Бʜтʜ ɑʌʜ мʜ см ѣть п ѣκ ɑтʜ 

ω(т)ʜдоχь (ωт) ωтьцɑ вєωмʜ пєүɑωɴɑ ʜ 

пκʌ(о)ɴʜо всоʜ моʜωʜ д жʜɴʜ ʜ Бʌмь ʌБьвтʜ ɴѣχь 

κ моєʜмь вс(ʜ)мь поћʜ  дɑɴовʜү χɑɴь сω 

Bogdan 

Ozrênoviĉ 

Blaţevići kod 

Rogatice 
(poslije 1486) 

V: 211 

Bogdan Богдɑɴь 

ɑ сє ʌєжʜ Божʜћκо Бɑɴовʜ(ћь) ɴɑ своєʜ ʒємʌʜ ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ д ɑмʜ … ɴʜ ɑ постɑв(н)шє χʌɑпɑ 

ʜ ѣ ʜ Богдɑɴь ʜ ѣ  ɑɴκо ʒ Б( )ɑтʜом(ь) 

Boţićko 

Banović 
Banovići (XIV) V: 248 

Bogdan Богдɑɴь 

вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴ(ɑ) ɑʒь Богдɑɴь ɴɑ д ɑгɑѣ ɴовʜ 

κɑмєɴʜ постɑвʜχь ɑ сє пʜсɑ вƔκɑш(ʜ)ɴɑ свомь 

гдɴʜ  ɑѣ κоʜ мє Бʜшє вєомѣ сьБʌƔдʜƔ ʒɑто моʌƔ 

вɑсь господо ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ ɴь є є үєтє вѣ 

Бʜтʜ κɑκо оɴь ɑ оɴь ɴє мо є κɑκо вʜ ʜ дɑ вʜстє 

дɑ ћєтє Ɣм ʜтʜ ʜ всʜ вʜ домƔ погʜɴƔтʜ п ɑвʜ ɑ 

пƔсть мʜ сʌɑвɑ үє тʜ сʌѣщ(ʜ) 

Dragaj  
Pojska kod 
Zenice (XV) 

V: 253 

Bogdan Богдɑɴь 
(с)є ʌєжʜ … ɑүɑɴʜɴь: ɴɑ своєʜ ѣκоʜ ʒємʌʜ ɑ 

по(с)тɑвʜ: сʜгƔ :в: сʜɴɑ д ɑгѣ: ʜ Богдɑɴь:  

Tutnjevac u 

Loparama (XV) 
V: 293 

Bogdan* Бгдɑɴь 
ɑ сє ʌєжє двɑ мʜʌшоєвʜћɑ ɑʌʜѣɑ ʜ юсƔпь ʜ тоʜ 

г ɑдʜ Бгдɑɴь κвɑүь со Ɣсємь 

Alija i Jusup 
Milošević 

Graĉanica kod 
Gacka (XV) 

S: 1 

Bogdanić Богдɑɴнћь ɑ снє ʌєжн поʒɴɑɴь Богдɑɴнћь 
Poznanj 

Bogdanić 

Premilovo Polje 
kod Ljubinja 

(XV) 

V: 87 

Bogelja Богєʌɑ 

† сє постɑвн Бнʌѣгь дрɑгосɑвь Боʌєсɑʌнкь 

Бʌɑкɑɴнɴь свонмн снɴнм(н) … (т)Ɣждєн ʒємʌн ɑ 

пнсɑ попь Богєʌɑ кƔүєвьць 
 

Bijeljina (XIV) B: 4 

Bogom Богомь 

… ʌтχ: Богомь ɑ сє ʌєжʜ: вьκьсɴ … (с)воʜ ʒємʌє 

ɴɑ п ʜмɑ … κоʜ Бʜшє: Ɣ   … постɑвʜшє: єговь: 

… сʜɴовь Бѣʌьгь: ɑ пʜсɑ … 

Vuksan  

Dištica u 
Jelaškama kod 

Olova (XV-

XVI) 

V: 239 

Bogom Богомь 

… нʌь (пʌє)мєɴнтон ɴɑ внсо(рɑχь) вн Брɑтѣ Ɣ 

родƔ ɑ постɑ(в)ншє … сɑвь н рɑд … ь н Брɑѣɴь … 

с Богомь н с родомь 
 

Piperi u 

Loparama (XV) 
V: 288 

Bogom Богомь 

н постɑвн Бѣʌѣгь сн: снɴь мƔ: вʌькь: н Брɑтнѣ: 

ɴєгов ʌƔБѣɴь: н мєдошь: н прн(Б)нʌь: … :тько үє 

пнсɑɴнє: снє погƔБнтн: прокʌєть: Богомь: н 

снɴомь 

 

Košarići kod 

Ugljevika (XV) 
V: 313 

Bogosaliĉ Богосɑʌнүь 
(с)є ʌєжн χотнɴь Богосɑʌнүь ɴɑ пьʌємєɴнтон свон 

ʒємʌн постɑвн рɑдов … довнɴь снɴɑ овɑ сɴ 

Hotin 

Bogosaliĉ 

Lipovica kod 

Lopara (XV) 
V: 298 

Bogu Б(ог)Ɣ 

ʜ Ɣ томь стєћє ж(ʜ)χ  поүтєɴо ʜ сʌɑвɴо є є ʒɴɑχь 

дɑ є Ɣм … ɑ тɑʜ г єБь  Ɣүʜɴʜχ(ь) (Ɣ)ʒвƔκоχ  ʒɑ 

свогɑ  жʜвотɑ  БоyдƔћє(м)оy ʜ посʌ(ʜ) 

оyʒвƔүєɴ(ʜѣ) г єБɑ ɴɑ үєтв ьто ʌʜто тоʜ пʜсɑχь 

ɴɑ үƔɑɴ ɑ п ʜдɑʌʜ сє Б(ог)Ɣ ωБɑ ɴɑ ʌʜт(ʜ)χь κʜ … 

мь жʜв … 

 

Gornje Turbe 

kod Travnika 
(1451) 

V: 255 

Bogu Б г Ɣ  

† в ь   ʌ ѣ т о   цɴɑ ɑʒь рɑБь χ Ɣ  Б г Ɣ  гдɴь χєрцєгь 

с т є φ ɑ ɴ  вьʒдв гоχ χрɑмь с т г о  в є ʌ к о м Ɣ ү ɴ ɑ  χ в ɑ  

гєωрг ɑ м о ʌ є  ємƔ дɑ помоʌнть сь ω  мɴѣ 

грѣштɴомь вʌɑдцѣ моıє мƔ χ Ɣ  † 

Crkva sv. 
ĐorĊa 

Sopotnica kod 
Goraţda (1454) 

V: 193 

Bogu БогƔ † сʌɑвɑ БогƔ мнʌомь внєкомь  

Draĉevo u 
Popovu polju 

(XV) 

V: 108 

Bogu БогƔ мнʌомє: БогƔ: н … мʌɑдь:  

Nepoznat 

lokalitet (XV) 
V: 232 



Konkordancijski rjeĉnik ćiriliĉnih natpisa srednjovjekovne Bosne 

40 
 

Bogu БогƔ 

ʜ Бɑɴʜ пʜсɑχь κ ʜʌє жƔпɑɴь ɑʒъ пʜсɑχъ дєсʜвоʜ 

  … ɑБ ʜ ɑʒъ пʜсɑχь сє пʜсɑ  ɑдоχɴɑ κ ъстʜѣɴɴь 

дєсѣɴь ьɑть … євʜть пʜсɑ (Ɣ) дьɴʜ Бɑɴ(ɑ) 

стѣпɑɴ(ɑ) БогƔ дɑʜ ʒьд ɑвʜє ɑ мь(ɴ)ѣ жʜвоть ɑʒь 

пʜсɑ оБ ɑдь сʜүь мʜʌгост 

Kulinova ploĉa, 

natpisi u 

krugovima 

Biskupići-

Muhašinovići 
kod Visokog 

(XIV) 

V: 254 

Bogu БогƔ 
нүь ɴно … ɑко вн … стɑв … ɑɴ … нɴ … 

пост(ɑ)вншє вʌɑт(ко) БогƔ  

Šakotići u 

Tobutu (XV) 
V: 299 

Bogu (Б)огƔ 

сʜє: ʌєжʜ: мʜχоʜо: грɑχовүʜћь: прɑвє: в(ʜ)рє 

рʜмскє (к)оʜ: поүтєɴо (χ)оћɑшє ʜ (Б)огƔ сє 

мо(ʌɑ)шє: ʜ доБро (к)ɴʜгƔ: ʒɴɑ(шє дɑ)ʜ мƔ Бо(жє 

дƔ)шʜ д(ɑ) БƔдє (спɑсє)ɴь 

Mihojo 

Grahovĉić 

Brajkovići kod 

Bile (XVI) 
T: 3 

boju Бою 

ʜ погʜБє ɴɑ Бою дєспотовƔ ɑ сʜ є Бʜʌгь мɑχмƔтɑ 

Б ɑɴκовʜћɑ ɴɑ своʜ Бɑштʜɴє ɴɑ пєт овƔ поʌƔ дɑ 

є Бʌɑ с овєɴɑ  Ɣκɑ κоѣ сʜєүє ʜ пʜсɑ 

Mahmut 

Branković 

Brankovići kod 

Rogatice (1454-
1459) 

V: 225 

Bolašin Боʌɑшнɴь 
† ɑ сє кɑмн ɴɑ вƔкцƔ ɴɑ пєтовнұƔ ɑ сє пнсɑ 

Боʌɑшнɴь Богɑүнћь 

Vukac 
P(r)etoviĉ 

Radimlja kod 

Stoca (XV-

XVI) 

V: 42 

Boljeradov Боʌє ɑдовь 

† сє ʌєжʜ Брɑтьмнω Б ɑнκовʜћь Боʌє ɑдовь 

ƔɴƔκь ɴɑ своωʜ ʒємьʌʜ пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ … ɑκовʜ 

… (т)ьκо ћє сʜ (Бʜ)ʌʜгь погƔБ(ʜ)тʜ погƔБʜ (г)ɑ Б гь 

† постɑвʜ Бʜʌ(ʜ)г сʜɴь єговь ɴɑʜмʌɑдʜʜ Б ɑтоʌь 

своємƔ ωтьцƔ ɴ … ɑ … т … 

Bratmio 

Brajković 

Peljave u 

Priboju (XV) 
V: 304 

Boljesalić Боʌєсɑʌнкь 

† сє постɑвн Бнʌѣгь дрɑгосɑвь Боʌєсɑʌнкь 

Бʌɑкɑɴнɴь свонмн снɴнм(н) … (т)Ɣждєн ʒємʌн ɑ 

пнсɑ попь Богєʌɑ кƔүєвьць 
 

Bijeljina (XIV) B: 4 

Boljko Боʌько 
сє ʌєжн Боʌько ɴɑ своєн ʒєм(ʌ)н ɴɑ пʌємєɴнтон 

ɴɑ ʌєндсɴн 
Boljko 

Malešić kod 

Zvornika (XV-
XVI) 

V: 309 

Boljunoviĉ БоʌƔɴовʜұь 

ɑ сє ʌєжє Богɑвɑць ʜ тɑ ɑχь БоʌƔɴовʜұь с ѣмє ɫ ɑ 

сє сѣүє: г ƔБɑүь моʌƔ сє Божє помʜʌƔʜ мє 

мʜʌостʜ твоє 

Bogavac i 
Tarah 

Boljunoviĉ 

Boljuni kod 
Stoca (oko 

1477) 

V: 63 

Bore Борє 

ɑ ʌƔкє стнєпɑɴовɑ роднχ сє Ɣ вєʌнкƔ рɑдость ɑ 

Ɣмр(ѣχь) Ɣ вєʌнкƔ жɑʌость ɑ сє кнпн є 

томɑшєвнƔ Борє ɑ дɑ мƔ дєсєто врєдн 
 

Svitava kod 

Ĉapljine (XV) 
V: 31 

Boroviĉića Боровнүнћɑ 

† ɑ сє ɴєкɑ сє ʒɴɑ єрє ƔБн пƔськɑ БрєшкƔ 

Боровнүнћɑ ɑ дɑ сƔ кʌєтє тє рƔкє коє Бн ωвон 

прнторнʌє 

Breško 

Boroviĉić 

Han-Pobrdica 

kod Stoca (XV) 
V: 41 

bosanske Босɑɴκє 

вɑ ʜмє твоє п ʜүʜстɑ т оʜцє гдɴɑ гстʜ мʜʌƔтʜɴɑ 

Бʜʌʜгь  одомь ц ьɴʜүɑɴь погʜБ(є) ʜɴо ɴєго ʌʜ 

мʜʌостʜ Божʜєʜ жʜтʜє ɑ жʜχь Ɣ үɑстє Босɑɴκє 

гсподє п ʜмʜχь дɑ овє ω вєʌʜκє гсподє ʜ 

вʌɑстєо ʜ ω г ьүκє гсподє ɑ всє вʜдомо 

gost Milutin 
Humsko kod 

Foĉe (1318) 
V: 190 

bosanski Босɑɴьсκ(ʜ) 
… моyжь т(єпь)үʜѣ Бɑт(ɑʌо) Босɑɴьсκ(ʜ) ɑ пʜсɑ 

 ɑдомʜʌь дʜѣκь 
tepĉija Batalo 

Gornje Turbe 
kod Travnika 

(poslije 1400) 

V: 257 

bosanski Босɑɴьсκʜ 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтг ɑ дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

κɴєʒь Бɑтʜћь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ 

мʜʌостʜю Бжʜ омь ʜ сʌɑвɴогɑ гɴдɴ ɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ κɴєʒь Босɑɴьсκʜ ɴɑ вʜсоκомь сє поБоʌʜχь 

ɴɑ дƔБоκƔмє мє дɴь доʜдє сʜ Бʜʌʜгь постɑвʜ 

госпоѣ вƔκɑвɑ с моʜмʜ доБ ʜмʜ жʜвƔ мʜ вѣ ɴо 

сʌƔжɑшє ʜ м твƔ мʜ посʌƔжʜ 

knez Batić 

Kopošići kod 

Ilijaša 

(16.8.1420-
18.8.1421) 

V: 245 

bosanskoga Босɑɴсκогɑ 

вɑ ʜмє Божʜє ɑ сє ʌєжʜ оʒ ʜɴь κопʜєвʜћь 

жƔпɑɴь κɴєʒɑ пɑвʌɑ сє пʜсɑ дʜѣκь мʜʌосɑʌʜћь 

 ɑдоє ʜћь см ьтʜ ɴє поʜсκɑχь ɴɑвʜдѣɴь 

κ ɑʌєвсв(ɑ) Босɑɴсκогɑ ʜ госпоцтвɑ с ьБьсκогɑ 

ʒɑ могɑ гɴɑ сʌƔжБƔ Бодошє мє ʜ сѣκошє мє ʜ 

стѣ ɑшє ʜ тƔʜ см ьтʜ ɴє допɑдоχь ʜ Ɣм ʜχь ɴɑ 

 ощство χ ʜство ʜ гɴ мє воєводɑ ωκ ʜʌʜ ʜ 

Ɣκопɑ ʜ поБѣ(ʌѣ)жʜ 

Ozrin Kopijević 
Varošište u 

Borĉu (XV) 
V: 224 
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bosanskoga Босɑɴсκогɑ 

сє ʒɑʌмєɴɴʜє κɴєʒɑ  ɑдоѣ вєʌʜκогɑ κɴєʒɑ 

Босɑɴсκогɑ ɑ постɑвʜ є сʜɴь ɴєговь κɴєʒь  ɑдʜүь 

ʒ Божʜомь помоћю ʜ своʜχь вѣ ɴѣχь ɑ с ʜɴомь 

ɴʜєдɴомь ʜɴомь помоұʜю ɴєго сɑмь оɴь 

knez Radoje 

Toplica u 

Lepenici (1405-

1417) 

V: 251 

bosanskoga Босɑɴьсκогɑ 

† вɑ ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ стɑго дχɑ ɑ сє дво ь 

воєводє мɑсɴɑ ʜ ɴєговʜю сɴƔ  ɑдосʌвɑ ʜ 

м осʌвɑ сє пʜсɑ  ɑБь Бжʜ ʜ стɑго дмʜт ʜѣ Ɣ дɴʜ 

гдɴɑ κ ɑʌɑ Ɣг ьсκогɑ ʌоʜшɑ ʜ гɴɑ Бɑɴɑ 

Босɑɴьсκогɑ тв ьтκɑ тκо Бʜ то пот ьʌь дɑ є 

п оκʌєть ωц мь ʜ сɴомь ʜ стʜмь дχомь 

vojvoda Masan 
Donja Dreţnica 

(1355-1357) 
V: 15 

Bosnom Босɴмь 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 
Milošević  

Koĉerin kod 

Lištice (1410-

1411) 

V: 1 

Boško Бошко овƔ кɑмєɴнцƔ Ɣснєүє Бошко сємƔɴовнћь  

Gradac kod 
Hutova (XVI-

XVII) 

V: 27 

Boško Бошко 

грɑдн Бошко ɴнкоʌɑ н ɴнкоʌɑ ɑɴдрнɑш ɴɑ 

сʌɑвƔ Богɑ н стє госпє н Бʌɑгсовı 

БнскƔп ɴɑкоɴ ү ѣ о н годнɴɑ породɑ 

нсƔсовɑ ɴɑ шє жƔɴɑ пнсɑ φрɑ 

Бɑʒнʌно рɑвɴɑɴнɴ  

Crkva 

Uznesenja 

Ravno u 

Popovu polju 
(1578) 

V: 100 

boţanstveni Бжств  ɴн 

см 1701 † χс кɑ сы ст  ын н Бжств ɴн χрɑмь ст  го 

оц(ɑ) … ɴнкоʌн сьʒндɑ сє н ωБɴовн вь (ʌ)ѣто 

 ʒмв  трƔдн жє сє ω сємь (с)тѣмь χрɑмє вωєводɑ 

рɑдоє χр(ɑБрєɴь) 

Crkva sv. 

Nikole 

Trijebanj kod 

Stoca (1534) 
V: 50 

Boţe Б є  
ɑ снє ʌєжн рɑБь Божн дѣкь вƔѣɴь дрɑгншнћь 

простн мƔ Б є  грєχє 
Vujan Dragišić 

Njeganovići 

kod Bileće 
(XV) 

V: 147 

Boţe Б є 

вь дьɴʜ Б(ɑ)ɴɑ вєʌʜκ(ɑ)го κƔʌʜɴ(ɑ) Бѣшє 

г ɑ(д)ѣшɑ сƔʜдʜ(ѣ) вєʌʜ Ɣ ɴєг(о) ʜ сьʒʜдɑ … 

св єтɑго ю ʜѣ ʜ сє ʌєжʜ Ɣ ɴ(є)го ʜ жєɴɑ єгвɑ  үє 

поʌожʜ(т)є мє Ɣ ɴєго ɑ сє ʒʜдɑ д ɑжє 

о(χ)мƔүɑɴıɴь ємƔ воʌьı Б є: ɴ(ь) (ɑ)ʒь пʜсχь п о … 

ћь 

sudija Gradêša 

Podbreţje kod 

Zenice (poslije 
1193) 

V: 252 

Boţe Божє 

ɑ сє ʌєжє Богɑвɑць ʜ тɑ ɑχь БоʌƔɴовʜұь с ѣмє ɫ ɑ 

сє сѣүє: г ƔБɑүь моʌƔ сє Божє помʜʌƔʜ мє 

мʜʌостʜ твоє 

Bogavac i 
Tarah 

Boljunoviĉ 

Boljuni kod 
Stoca (oko 

1477) 

V: 63 

Boţe Божє 
ɑ сє ʌєжн рɑднү вʌɑднсɑʌнћ ɑ снүє ɴɑ мє ωтɑц 

Божє тн гɑ помоʒн 

Radiĉ 

Vladisalić 

Boljuni kod 

Stoca (XV-
XVI) 

V: 75 

Boţe Божє 
н сє ʌєжн стнпко рɑдосɑʌнћь Божє дɑвɴо тн сɑмь 

ʌєгɑω н вєʌє тн мн є ʌєжɑтн 

Stipko 
Radosalić 

Premilovo Polje 

kod Ljubinja 

(XIV-XV) 

V: 89 

Boţe Бжє 

въ дɴʜ κɴєʒɑ вєʌʜєгɑ м†χо†ʌɑ въм ѣ жоyпɑɴъ 

г ъдъ т ѣБъ†ɴъсκ† ʜ въ то ʌѣто ʒ†дɑ ємоy  ɑκоy 

Б ɑтъ жоyпɑɴъ  ɑдомʜ ъ съ сɴъмʜ єговѣмʜ † 

жєɴɑ ємоy твɑ ɑ моʜст ъ ʜмɴємъ Б ɑѣ Бжє тʜ 

дɑʜ ʒд ɑвʜє 

ţupan Grd 
Police kod 
Trebinja (1151-

1177) 

V: 129 

Boţe Б ъ  

сʜ  ц κвъ Бɑɴъ κоyʌʜɴъ ʒʜдɑ єг(дɑ пʌ)ѣɴʜ 

κоyчєвъсκо ʒɑго ʜє: ʜ ɴɑ єɴɑɴ оyг ом(ъ) … оy 

подъго ѣ сʌѣпʜчʜщъ ʜ постɑвʜ своʜ оБ ɑʒъ 

(ɴɑдъ) п ɑгомъ: Б ъ  дɑʜ Бɑɴоy κоyʌʜɴоy ʒд ɑвъє ʜ 

Бɑɴʜ воʜ сʌɑвʜ 

Kulinova ploĉa 

Biskupići-
Muhašinovići 

kod Visokog 

(1193) 

V: 254 

Boţe Бо(жє) 

сʜє: ʌєжʜ: мʜχоʜо: грɑχовүʜћь: прɑвє: в(ʜ)рє 

рʜмскє (к)оʜ: поүтєɴо (χ)оћɑшє ʜ (Б)огƔ сє 

мо(ʌɑ)шє: ʜ доБро (к)ɴʜгƔ: ʒɴɑ(шє дɑ)ʜ мƔ Бо(жє 

дƔ)шʜ д(ɑ) БƔдє (спɑсє)ɴь 

Mihojo 

Grahovĉić 

Brajkovići kod 

Bile (XVI) 
T: 3 
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Boţiĉko Божнүко ɑ снє овɑн крстɑ Божнүко Boţiĉko 

Strujići u 

Popovu polju 

(XVI) 

V: 319 

Boţiĉko Божʜүьκо 

… (ʌ)єжʜ κ … Б ɑтосɑʌʜћ ɴɑ своʜ ʒємʌʜ ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ вʜсо ɑχь ʜ ɑ постɑвʜ сьʜ Бѣʌʜгь 

дьвɑ сʜɴɑ Божʜүьκо ʜ д ɑгƔʌʜɴь 

Bratosalić 
Piperi u 

Loparama (XV) 
V: 286 

Boţićko Божʜћκо 

ɑ сє ʌєжʜ Божʜћκо Бɑɴовʜ(ћь) ɴɑ своєʜ ʒємʌʜ ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ д ɑмʜ … ɴʜ ɑ постɑв(н)шє χʌɑпɑ 

ʜ ѣ ʜ Богдɑɴь ʜ ѣ  ɑɴκо ʒ Б( )ɑтʜом(ь) 

Boţićko 

Banović 
Banovići (XIV) V: 248 

Boţićković Божнћковнћь 

† сє ʌєжн доБрнʌо Божнћковнћь ʒ Брɑтомь 

рɑдоємь н снɴовцємь пʌɑвцємь ɑ пнсɑ нвко 

ωБрɑдовнћь 

Dobrilo 

Boţićković sa 

bratom 
Radojem i 

sinovcem 

Plavcem 

Staro Slano kod 
Trebinja (XV) 

V: 111 

Boţidara Божндɑрɑ 
† ɑ сє ʌєжн Божндɑрɑ вƔкɑұнћь ɑ сѣұє грƔБɑұь 

кɑмн 

Boţidar 

Vukaĉić 

Opliĉići kod 
Ĉapljine (oko 

1477) 

V: 34 

Boţihnić Божʜχ(ɴʜћь) 

† вь ʜмє Божʜє сє ʌєжє  ɑдовɑɴь п ʜБʜʌовʜ(ћь) 

ɴɑ своωʜ ʒємʌʜ ɴɑ (пʌ)ємєɴʜто (ɴ)ɑ  ѣүʜцʜ Бѣχ(ь) 

ʒ Б ɑтомь … ʒмєɴʜо ʜ ƔБʜ мє … κω Божʜχ … ʜ (с) 

своωмь Б ɑтʜомь ɑ Б ɑтɑ мʜ ʜсʜκошє ʜ Ɣүʜɴʜшє 

в ьχƔ мєɴє κ ьвь ɴєʒɑʜ(м)ʜтƔ ɴєκɑ вѣ тκо є моʜ 

мʜʌʜ 

Radovan 

Pribilović 

Riĉica kod 
Kraljeve 

Sutjeske (XV) 

V: 242 

Boţihnjin Божʜχɴʜɴь 
† сє ʌєжʜ мʜʌɑшʜɴь сʜɴь  ɑдмʜʌовь ɑ ƔɴƔκь 

Божʜχɴʜɴь 
Milašin 

Kamensko kod 

Olova (XV) 
V: 236 

Boţija Бж ʜ⊦ɑ 
мц ɑ  мɑ тɑ ɑı п ѣстɑвʜ сє  ɑБɑ Бж ʜ⊦ɑ м ʜѣ ɑ 

ʒовомь дв ц ɑ попɑ дɑБʜжвɑ под Ɣжʜє вɑ ʌѣт ςΨʌθ 
Marija Divica 

Vidoštak kod 

Stoca (1231) 
V: 53 

Boţija Бжʜɑ ʜс χ с  ʒєд поүʜвɑє  ɑБɑ Бжʜɑ ƔБʌʜɑ вєтʜо  ɑдɑ Rada 
Vojkovići kod 

Ilidţe (?) 
V: 244 

Boţija Бж ʜɑ 

† вь ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ ст го дχ ɑ сє ʌєжʜ  ɑБɑ Бж ʜɑ 

поʌʜχ ɑɴʜ⊦ɑ ɑ ʒовомь мʜ ьсκʜмь госпо⊦ɑ 

 ɑдɑүɑ жоyпɑɴɑ ɴєɴьцɑ үʜχо ʜћɑ κƔүьɴʜцɑ ɑ 

ɴєвѣстɑ жƔпɑɴɑ в ɑтьκɑ ʜ сʌƔгє дɑБʜжʜвɑ ʜ 

тєпьүʜıє  стʜпьκɑ ɑ κьүʜ жƔпɑɴɑ мʜʌьтѣɴɑ 

д ɑжʜвоıє вʜκɑ ɑ κɑʒɴьцƔ сɴʜκƔ сєст ɑ ɑ постɑвʜ 

сь Бѣʌѣгь ɴє сɴ ь дɑБʜжʜвь с Бжʜωмь помощʜю 

сɑмь (с) своʜмʜ ʌƔдьмʜ ɑ вь дɴ(ʜ) гдɴɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ 

Polihranija 

Radaĉa 

Veliĉani u 

Popovu polju 
(1377-1391) 

V: 102 

Boţije Божнє † вɑ нмє Божнє ɑ сє госпоє стɑɴє Stana 
Trnovica kod 
Uloga (oko 

1466) 

V: 180 

Boţije Божʜє 
… ʜмє Божʜє ɑ сє ʌєжʜ т тшь Бɑɴовʜћь (д)оБ ʜ 

вʜтєʒь ɴɑ своωʜ пʌємє(ɴ)ʜтоʜ 

vitez Trt(i)š(a) 

Banović 

Kovanj kod 
Rogatice (prije 

1463) 

V: 221 

Boţije Божʜє 

вɑ ʜмє Божʜє ɑ сє ʌєжʜ оʒ ʜɴь κопʜєвʜћь 

жƔпɑɴь κɴєʒɑ пɑвʌɑ сє пʜсɑ дʜѣκь мʜʌосɑʌʜћь 

 ɑдоє ʜћь см ьтʜ ɴє поʜсκɑχь ɴɑвʜдѣɴь 

κ ɑʌєвсв(ɑ) Босɑɴсκогɑ ʜ госпоцтвɑ с ьБьсκогɑ 

ʒɑ могɑ гɴɑ сʌƔжБƔ Бодошє мє ʜ сѣκошє мє ʜ 

стѣ ɑшє ʜ тƔʜ см ьтʜ ɴє допɑдоχь ʜ Ɣм ʜχь ɴɑ 

 ощство χ ʜство ʜ гɴ мє воєводɑ ωκ ʜʌʜ ʜ 

Ɣκопɑ ʜ поБѣ(ʌѣ)жʜ 

Ozrin Kopijević 
Varošište u 
Borĉu (XV) 

V: 224 

Boţije Божʜє 

† вь ʜмє Божʜє сє ʌєжє  ɑдовɑɴь п ʜБʜʌовʜ(ћь) 

ɴɑ своωʜ ʒємʌʜ ɴɑ (пʌ)ємєɴʜто (ɴ)ɑ  ѣүʜцʜ Бѣχ(ь) 

ʒ Б ɑтомь … ʒмєɴʜо ʜ ƔБʜ мє … κω Божʜχ … ʜ (с) 

своωмь Б ɑтʜомь ɑ Б ɑтɑ мʜ ʜсʜκошє ʜ Ɣүʜɴʜшє 

в ьχƔ мєɴє κ ьвь ɴєʒɑʜ(м)ʜтƔ ɴєκɑ вѣ тκо є моʜ 

мʜʌʜ 

Radovan 

Pribilović 

Riĉica kod 

Kraljeve 
Sutjeske (XV) 

V: 242 

Boţiji Божʜ 
ɑ снє поүʜвɑ κɴєʒ  ɑдʜү смє ɴʜ  ɑБ Божʜ тʜто  

χ ɑмɑ сєго 
knez Radiĉ 

Draĉevo u 

Popovu polju 

(XV) 

V: 107 
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Boţiji Божн 

ɑ сє ʌєжн вƔкоБрɑт вʌɑћєвнћ Божн рɑБ ɑ сє гроБ 

мƔ дєʌɑ снɴ мƔ рɑдоɴɑ тƔ(г)о моѣ ɑ тко ʌн ћє 

мєɴє … 

Vukobrat 

VlaĊević 

Gornje selo kod 
Bileće (XV-

XVI) 

V: 136 

Boţiji Божн 
ɑ снє ʌєжн рɑБь Божн дѣкь вƔѣɴь дрɑгншнћь 

простн мƔ Б є  грєχє 
Vujan Dragišić 

Njeganovići 

kod Bileće 

(XV) 

V: 147 

Boţiji Божн 
† вь нмє Б ɑ сє ʌєжн рɑБь Божн кɴєʒь рɑдосʌɑвь 

шнрнɴнүь 

knez Radoslav 
Širiniĉ 

Sopotnica kod 
Goraţda (XV) 

V: 192 

Boţiji Божн ɑ снє ʌєжн рɑдоє рɑвь Божн доБром внү Radoje 
Davidovići kod 

Bileće (XV) 
V: 203 

Boţiji Бжʜ 

† вɑ ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ стɑго дχɑ ɑ сє дво ь 

воєводє мɑсɴɑ ʜ ɴєговʜю сɴƔ  ɑдосʌвɑ ʜ 

м осʌвɑ сє пʜсɑ  ɑБь Бжʜ ʜ стɑго дмʜт ʜѣ Ɣ дɴʜ 

гдɴɑ κ ɑʌɑ Ɣг ьсκогɑ ʌоʜшɑ ʜ гɴɑ Бɑɴɑ 

Босɑɴьсκогɑ тв ьтκɑ тκо Бʜ то пот ьʌь дɑ є 

п оκʌєть ωц мь ʜ сɴомь ʜ стʜмь дχомь 

vojvoda Masan 
Donja Dreţnica 

(1355-1357) 
V: 15 

Boţiji Бжн 
† ɑʒь рɑБь Бжн рɑдоє воyковнћ снɴовɑць воєвдє 

пєтрɑ ББ ББ 

Radoje 

Vuković 

Radimlja kod 
Stoca (oko 

1490) 

V: 44 

Boţiji Бж ʜ 

† вɑь дɴʜ п ьвовѣ ɴɑго κ ɑʌɑ вʌɑдʜсʌɑвɑ 

п ѣстɑвʜ сє  ɑБь … ʜʌɑ по ʜκьʌомь жƔпɑɴь 

п ʜБʜʌшь ɑ … пo Бж ʜ мʌостʜ ɴ … ɑ дѣдʜɴɑ ɴʜоy 

… ʜχ ь ɑκƔ  

ţupan Pribil(i)š 
Police kod 

Trebinja (1241) 
V: 128 

Boţiji Бж ʜ 

† мсцɑ сєκьтєБ ɑ Ɣ т єтʜ ɴɑ дєстє дьɴь п ѣстɑвʜ 

сє  ɑвь Бж ʜ ћєо гʜѣ : ɴɑ вєүє ʜє χв  ɑ дɴє ɑ 

ʜмєɴємь жƔпɑɴь κ ьɴѣ 

ţupan Krnja 
AranĊelovo kod 

Trebinja (XIII) 
V: 133 

Boţiji Б жн … Бь Б жн м … мнωкω .г. … кɑмєɴ ɴɑ ɴє … Mioko Bijeljina (XIV) B: 3 

Boţiji Бжон 
сн χрɑмъ повн поп вƔүωсɑв ɑ с ɴємь χрнстɴн 

Бжон мɑрко кɑмн сɑпнсɑ сто домь 

Crkva sv. 

Nikole 

Panik kod 

Bileće (1474) 
V: 134 

Boţiji* Божн 
ɑ сє ʌєжн рɑБ Божн гомБɑʌнүь үƔж(д)ɴомє жєʌєт 

овог свѣтɑ 
Gombaliĉ Goraţde (1568) V: 191 

Boţiji* Бжн 

ɑ сє ʌєжн мɑртнɴь вƔѣ воєвод(є) снɴь 

црьɴогорɑць ɑ сє ʌєжн рɑБь Бжн рɑшко 

рɑдовүнћь 

Martin Vuja i 

Raško 

Radovĉić 

Velika Gareva 

kod Gacka 

(XV-XVI) 

V: 161 

Boţijoj Божʜєʜ 

вɑ ʜмє твоє п ʜүʜстɑ т оʜцє гдɴɑ гстʜ мʜʌƔтʜɴɑ 

Бʜʌʜгь  одомь ц ьɴʜүɑɴь погʜБ(є) ʜɴо ɴєго ʌʜ 

мʜʌостʜ Божʜєʜ жʜтʜє ɑ жʜχь Ɣ үɑстє Босɑɴκє 

гсподє п ʜмʜχь дɑ овє ω вєʌʜκє гсподє ʜ 

вʌɑстєо ʜ ω г ьүκє гсподє ɑ всє вʜдомо 

gost Milutin 
Humsko kod 

Foĉe (1318) 
V: 190 

Boţijom Божʜмь 

† вь ʜмє ωцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєто(гɑ) дχ ɑ сє ʌєжʜ 

воєводɑ мʜωтошь (с) своʜмь (с)ʜɴомь стѣпκомь 

свомƔ гдɴƔ вʌɑтκƔ вʌɑћєвʜћƔ κоɴь ɴогƔ κоʜ мƔ 

посʌƔжʜ жʜвƔ ɑ м ьтвɑ поБʜʌʜжʜ Божʜмь 

(п)омоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостʜю ʜ п ɑвʜ 

воєводɑ мʜωтошь ʜ мɴого ωт моє  Ɣκє ɴɑ ʒємʌʜ 

Бʜ ɑ ѣ ɴʜ ωт єɴɴє ɴʜκо ь ɴє Бʜ м ьтвь ɴє χ гɑ 

ƔБʜт ɑ ʜ сє κопɑʜтє ɴɑ пʌємє(ɴн)томь 

vojvoda Miotoš 

sa sinom 
Stêpkom 

VlaĊevina kod 

Rogatice (prije 
1463) 

V: 222 

Boţijom Божʜомь 

сє ʒɑʌмєɴɴʜє κɴєʒɑ  ɑдоѣ вєʌʜκогɑ κɴєʒɑ 

Босɑɴсκогɑ ɑ постɑвʜ є сʜɴь ɴєговь κɴєʒь  ɑдʜүь 

ʒ Божʜомь помоћю ʜ своʜχь вѣ ɴѣχь ɑ с ʜɴомь 

ɴʜєдɴомь ʜɴомь помоұʜю ɴєго сɑмь оɴь 

knez Radoje 

Toplica u 

Lepenici (1405-
1417) 

V: 251 

Boţijom Божʜомь 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

Radojca Bilić 
Staro Selo kod 
Donjeg Vakufa 

(XIV-XV) 

V: 279 
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κƔκƔʌɑмовʜћь 

Boţijom Божʜωмь 

† вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ 

вʌɑтκо вʌɑ(ћє)вʜћь κоʜ ɴє моʌɑшє ɴʜєдɴогɑ 

үʌовκɑ тьκмо гɴɑ ɑ ωБʜдє мɴого ʒємʌє ɑ домɑ 

погʜБє ɑ ʒɑ ɴʜмь ɴє остɑ ɴʜ сɴь ɴʜ Б ɑть ɑ ɴɑ ɴь 

Ɣсʜұє κɑмʜ ɴєговь воєводɑ мʜωтошь сʌƔжʜ гɴɑ 

Божʜωмь помоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостою κоʜ 

Ɣκопɑ вʌɑтκɑ помєɴƔ Бгɑ 

Vlatko 

VlaĊević 

VlaĊevina kod 

Rogatice (1399-
1415) 

V: 223 

Boţijom Бжʜомь 

† ɑ сє ʌєжʜ дʜвɑць ʒʌɑтɑ ь ʜ (с) своʜωмь жєɴомь 

мʜʌостʜю Бжʜомь ʒɑ могɑ жʜвотɑ κомƔ годʜ 

сʌƔжʜχь сʌƔжʜχь мƔ п ɑвовѣ ьɴо χʜ 

Divac zlatar sa 
ţenom 

Mršići kod 
Vlasenice (XV) 

V: 241 

Boţijom Бжʜωмь 

† вь ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ ст го дχ ɑ сє ʌєжʜ  ɑБɑ Бж ʜɑ 

поʌʜχ ɑɴʜ⊦ɑ ɑ ʒовомь мʜ ьсκʜмь госпо⊦ɑ 

 ɑдɑүɑ жоyпɑɴɑ ɴєɴьцɑ үʜχо ʜћɑ κƔүьɴʜцɑ ɑ 

ɴєвѣстɑ жƔпɑɴɑ в ɑтьκɑ ʜ сʌƔгє дɑБʜжʜвɑ ʜ 

тєпьүʜıє  стʜпьκɑ ɑ κьүʜ жƔпɑɴɑ мʜʌьтѣɴɑ 

д ɑжʜвоıє вʜκɑ ɑ κɑʒɴьцƔ сɴʜκƔ сєст ɑ ɑ постɑвʜ 

сь Бѣʌѣгь ɴє сɴ ь дɑБʜжʜвь с Бжʜωмь помощʜю 

сɑмь (с) своʜмʜ ʌƔдьмʜ ɑ вь дɴ(ʜ) гдɴɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ 

Polihranija 
Radaĉa 

Veliĉani u 

Popovu polju 

(1377-1391) 

V: 102 

Boţijom Бжʜ омь 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтг ɑ дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

κɴєʒь Бɑтʜћь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ 

мʜʌостʜю Бжʜ омь ʜ сʌɑвɴогɑ гɴдɴ ɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ κɴєʒь Босɑɴьсκʜ ɴɑ вʜсоκомь сє поБоʌʜχь 

ɴɑ дƔБоκƔмє мє дɴь доʜдє сʜ Бʜʌʜгь постɑвʜ 

госпоѣ вƔκɑвɑ с моʜмʜ доБ ʜмʜ жʜвƔ мʜ вѣ ɴо 

сʌƔжɑшє ʜ м твƔ мʜ посʌƔжʜ 

knez Batić 

Kopošići kod 

Ilijaša 

(16.8.1420-
18.8.1421) 

V: 245 

Boţuroviĉ БожƔровнү ɑ сє ʌєжн ѣ р(ɑ)дɑɴь БожƔровнү 
R(a)dan 

Boţuroviĉ 

Radmilović-

Dubrava kod 

Bileće (XV-
XVI) 

V: 196 

Braćko Брɑћко ɑ сє ʌєжн Брɑћко посʌƔжнχ(ь) момƔ поүтєɴо Braćko 
Kokorina kod 
Gacka (XV) 

V: 324 

Braja Б ɑѣ 

въ дɴʜ κɴєʒɑ вєʌʜєгɑ м†χо†ʌɑ въм ѣ жоyпɑɴъ 

г ъдъ т ѣБъ†ɴъсκ† ʜ въ то ʌѣто ʒ†дɑ ємоy  ɑκоy 

Б ɑтъ жоyпɑɴъ  ɑдомʜ ъ съ сɴъмʜ єговѣмʜ † 

жєɴɑ ємоy твɑ ɑ моʜст ъ ʜмɴємъ Б ɑѣ Бжє тʜ 

дɑʜ ʒд ɑвʜє 

ţupan Grd 
Police kod 
Trebinja (1151-

1177) 

V: 129 

Braja Б ɑѣ 

… овʜ … ɑɴʜɴь ɑ погʜБє ɴ … сцʜп … (г)осподʜɴʜ 

п ʜвƔ … вʜ доБ ɑ … ɴɑ ш ɴєговʜмь Б ɑтомь 

гоʜүʜɴ … дɑɴь үɑсɑ ʜ постɑвʜ Бʜʌʜгь го … ɴь 

вƔκосɑвь ʜ Б ɑтɑ мƔ Б ɑѣ … (Б) ɑтʜωмь 

 

Vraţići kod 

Ĉelića (XV) 
V: 283 

Brajan Брɑѣɴь 

… нʌь (пʌє)мєɴнтон ɴɑ внсо(рɑχь) вн Брɑтѣ Ɣ 

родƔ ɑ постɑ(в)ншє … сɑвь н рɑд … ь н Брɑѣɴь … 

с Богомь н с родомь 
 

Piperi u 

Loparama (XV) 
V: 288 

Brajanović Брɑѣɴовнћь 

† ɑ сє ʌєжн ʒɑгорьц Брɑѣɴовнћь Брɑтнє кон 

вндн(тє) снє ʒʌɑмєɴнє Брɑтнє ѣ сɑмь Бнω кɑко вн 

ɑ вн ћєтє Бтн кɑко н ѣ 

Zagorac 

Brajanović 

Podbudovac 

kod Bileće 
(XV) 

V: 138 

Brajke Брɑнкє 
ɑ сє ʌєжє ɴɑ оБрɑдɑ довнћɑ гроБɴнцн снє Брɑнкє 

ʌƔкɑ ѣ ɴє могƔ Бнтн кɑко Бнћєтє 
Luka 

Svitava kod 
Ĉapljine (XVI-

XVII) 

V: 30 

Brajko Б ɑʜκо 
… пɑɴь (с) своомь сєст ом(ь) ɑмɴь ɑ сє пʜшє 

Б ɑʜκо с ʜє Бо … ʒɑ вм …  

Gornja 
Kukavica kod 

Rogatice (?) 

V: 210 

Brajković Б ɑнκовʜћь 

† сє ʌєжʜ Брɑтьмнω Б ɑнκовʜћь Боʌє ɑдовь 

ƔɴƔκь ɴɑ своωʜ ʒємьʌʜ пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ … ɑκовʜ 

… (т)ьκо ћє сʜ (Бʜ)ʌʜгь погƔБ(ʜ)тʜ погƔБʜ (г)ɑ Б гь 

† постɑвʜ Бʜʌ(ʜ)г сʜɴь єговь ɴɑʜмʌɑдʜʜ Б ɑтоʌь 

своємƔ ωтьцƔ ɴ … ɑ … т … 

Bratmio 

Brajković 

Peljave u 

Priboju (XV) 
V: 304 
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Branko* Брɑɴко 

† сє ʌєжʜ Брɑɴко вєрьков(нћь) … ʒємʌн ɴɑ 

пʌємєɴнтон п … ɴɑ ɴємь Брɑтнѣ Бѣʌѣгь 

мнʌьБрɑть н мнʌько  н снɴь о … нʌько ɑ пнсɑ гɑ 

прѣрɑдь днѣ(к)ь тврьдѣɴовнүь 

Branko 

Verković 

Kikaĉi kod 

Tuzle (XV) 
V: 297 

Brankom Брɑɴькомь † рɑдосɑвɑ (с) снɴомь Брɑɴькомь 
Radosava s 

Brankom 

Mušići kod 

Trebinja (XV) 
V: 113 

Branković Брɑɴьковнћь 

† ɑ сє ʌєжн вʌɑтко Брɑɴьковнћь с тɑɴоровɑ н 

вєүє (с) снɴомь годподѣ мєдɑɴь постɑвн тє к 

вʌɑткƔ додє 

Vlatko 
Branković 

Lastva u 
Gornjem 

Hrasnu (XV) 

V: 84 

Brankovića Б ɑɴκовʜћɑ 

ʜ погʜБє ɴɑ Бою дєспотовƔ ɑ сʜ є Бʜʌгь мɑχмƔтɑ 

Б ɑɴκовʜћɑ ɴɑ своʜ Бɑштʜɴє ɴɑ пєт овƔ поʌƔ дɑ 

є Бʌɑ с овєɴɑ  Ɣκɑ κоѣ сʜєүє ʜ пʜсɑ 

Mahmut 

Branković 

Brankovići kod 
Rogatice (1454-

1459) 

V: 225 

brat Б(р)ɑть 
† ɑ сє ʌєжʜ дɑБнжнвь мɑрьковнүь кон дɑɴь 

ʌєг(оχ)ь тнмє … Б(р)ɑть мон вƔкь поБнʌєжн 

Dabiţiv 
Markoviĉ 

ĐurĊevac na 
Drini (XV) 

V: 315 

brat Б ɑт 
ɑ сє ʌєжʜ  ɑдʜүь ɑ Б ɑт сʜүє д ɑгʜшɑ ɴɑ Б ɑт(ɑ) 

ɑ сє пʜшє дʜκь сємо ɑд Ɣсʜүє κовɑү мʜʌʜћ 
Radiĉ 

Boljuni kod 

Stoca (XV-

XVI) 

V: 70 

brat Брɑт 

сє ʌєжʜ нвɑɴь вƔкнћєвнћь ɴєкɑ ʒɴɑ Ɣ тн д(ɑ)ɴ дɑ 

коɴо постɑвн тɑн Бнʌєгь мн Ɣшѣүє Брɑт мн 

Бʌɑгоѣ рƔкɑ снɴɑ могɑ ко д(о)вєжє овє костн 

Ivan Vukićević 

Podgradinje u 

Gornjem 
Hrasnu (XV-

XVI) 

V: 81 

brat Б ɑтъ 

въ дɴʜ κɴєʒɑ вєʌʜєгɑ м†χо†ʌɑ въм ѣ жоyпɑɴъ 

г ъдъ т ѣБъ†ɴъсκ† ʜ въ то ʌѣто ʒ†дɑ ємоy  ɑκоy 

Б ɑтъ жоyпɑɴъ  ɑдомʜ ъ съ сɴъмʜ єговѣмʜ † 

жєɴɑ ємоy твɑ ɑ моʜст ъ ʜмɴємъ Б ɑѣ Бжє тʜ 

дɑʜ ʒд ɑвʜє 

ţupan Grd 

Police kod 

Trebinja (1151-
1177) 

V: 129 

brat Брɑть 

† снє ʌєжн доБрн рɑдоє снɴь воєводє стнпɑɴɑ 

ɴ(ɑ) свон Бɑщʜɴʜ ɴɑ Бɑтɴогɑχь сн Бнʌнгь постɑвн 

ɴɑ мє Брɑть мон воєводɑ пєтɑр 

Radoje 
Radimlja kod 
Stoca (oko 

1477) 

V: 45 

brat Б ɑть 

χɑсɑɴь ʜ ɑχмɑть дьвɑ  ɑдʜʌовʜћɑ сʜɴɑ ʜ ωто 

стɑ ʜ χɑсɑɴь Ɣм о є ʜ ωто Бʜєшє є ь Бʜшє 

ƔʒƔ ьχƔ үовєκє ɑ юɴɑүє юɴɑκɑ ʜ тоʜ ɴєговь 

Б ɑть ɑχмɑть вєʌʜκє жɑʌостʜ  ɑдʜ пʜсɑшє ωвω ʜ 

дɑ є Бʌɑсовєɴь тκо ћє п оʜтʜ ʜ п оκʌєт є κωʜ 

п ʜвɑʌʜтʜ 

Hasan i Ahmat 

Radilović 

Ĉadovina kod 

Rogatice (XV-
XVI) 

V: 217 

brat Б ɑть 

† вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ 

вʌɑтκо вʌɑ(ћє)вʜћь κоʜ ɴє моʌɑшє ɴʜєдɴогɑ 

үʌовκɑ тьκмо гɴɑ ɑ ωБʜдє мɴого ʒємʌє ɑ домɑ 

погʜБє ɑ ʒɑ ɴʜмь ɴє остɑ ɴʜ сɴь ɴʜ Б ɑть ɑ ɴɑ ɴь 

Ɣсʜұє κɑмʜ ɴєговь воєводɑ мʜωтошь сʌƔжʜ гɴɑ 

Божʜωмь помоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостою κоʜ 

Ɣκопɑ вʌɑтκɑ помєɴƔ Бгɑ 

Vlatko 

VlaĊević 

VlaĊevina kod 

Rogatice (1399-
1415) 

V: 223 

brat Брɑть 
† ɑ сє ʌєжн сто(ѣ)нɴь Ɣтоʌовнүь ɴɑ своєн ʒємʌн 

ɴɑ пʌємєɴнто сн постɑвн остоѣ Брɑть єго 
Stojin Utoloviĉ 

ĐurĊevik u 

Gostilji kod 
Ţivinica (XIV-

XV) 

V: 240 

brat Брɑть 
† сє ʌєжн р(ɑд)нɴь ɑ ʒовомь мѣрɑк в(н)дѣɴовнүь ɑ 

постɑвн сь Брɑть єговь дрɑгьүнɴ(ь) 

Mêrak 

Vidênoviĉ 
Bijeljina (XIV) B: 2 

brat* Брɑт 

† ɑ сн ʌєжн д(о)Брнʌо БоБɑɴь н Брɑт мƔ внгɑɴь н 

снɴь мƔ нвɑɴншємь н ωво ʌєгосмо ɴɑ с(в)он 

Бɑщнɴон 

Dobrilo Boban, 

Viganj i Ivaniš* 

Ţakovo u 
Popovu polju 

(XV) 

V: 103 

brat* Брɑть 

сє ʌєжʜ ʌƔкь сʜɴь пɑвʌɑ пʌɑвʜүʜћь ɑ сє пʜшє 

Брɑть ɴєговь рɑдʜɴь Брɑтє доБɑрь тʜ вь дƔшʜ 

твоє ɴɑ ʌ … 

Luka 
Brajkovići kod 

Bile (XVI) 
T: 6 

brata Б ɑт(ɑ) 
ɑ сє ʌєжʜ  ɑдʜүь ɑ Б ɑт сʜүє д ɑгʜшɑ ɴɑ Б ɑт(ɑ) 

ɑ сє пʜшє дʜκь сємо ɑд Ɣсʜүє κовɑү мʜʌʜћ 
Radiĉ 

Boljuni kod 

Stoca (XV-

XVI) 

V: 70 

brata Брɑтɑ ɑ сє ʌєжн пєтɑр вƔкүнћ ɑ снүє пєтко ɴɑ Брɑтɑ Petar Vukĉić 
Boljuni kod 
Stoca (XV-

XVI) 

V: 74 
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brata Б ɑтɑ 

† вь ʜмє Божʜє сє ʌєжє  ɑдовɑɴь п ʜБʜʌовʜ(ћь) 

ɴɑ своωʜ ʒємʌʜ ɴɑ (пʌ)ємєɴʜто (ɴ)ɑ  ѣүʜцʜ Бѣχ(ь) 

ʒ Б ɑтомь … ʒмєɴʜо ʜ ƔБʜ мє … κω Божʜχ … ʜ (с) 

своωмь Б ɑтʜомь ɑ Б ɑтɑ мʜ ʜсʜκошє ʜ Ɣүʜɴʜшє 

в ьχƔ мєɴє κ ьвь ɴєʒɑʜ(м)ʜтƔ ɴєκɑ вѣ тκо є моʜ 

мʜʌʜ 

Radovan 

Pribilović 

Riĉica kod 

Kraljeve 
Sutjeske (XV) 

V: 242 

brata Б ɑтɑ 

… овʜ … ɑɴʜɴь ɑ погʜБє ɴ … сцʜп … (г)осподʜɴʜ 

п ʜвƔ … вʜ доБ ɑ … ɴɑ ш ɴєговʜмь Б ɑтомь 

гоʜүʜɴ … дɑɴь үɑсɑ ʜ постɑвʜ Бʜʌʜгь го … ɴь 

вƔκосɑвь ʜ Б ɑтɑ мƔ Б ɑѣ … (Б) ɑтʜωмь 

 
Vraţići kod 
Ĉelića (XV) 

V: 283 

brata Б ьтɑ 

Ɣ (ʜ)мє вєʌьκо(гɑ) κɑʒɴьцɑ ɴєсьпʜɴє Б ьтɑ 

поʒʜдɑ Бѣʌоκɑ κɑʒɴьцɑ ɴєсьпʜɴƔ свогɑ 

господʜɴɑ ʜ ос(т)ɑвʜ сєБѣ мѣсто поʌьгь своєгɑ 

господʜɴɑ 

kaznac Nespina 
Malo Ĉajno kod 

Visokog (XIII) 
V: 247 

brata Брɑтɑ 
ʜєʒƔсь ɑ сє ʌєжє дьвɑ Брɑтɑ рɑдʜвоʜ ʜ рɑдɑɴь ʜ 

Ɣмрʜє оБɑ Ɣ єдɑɴь дɑɴь 
Radivoj i Radan 

Podţablje kod 

Neuma (XVI) 
P:1 

brata* Брɑтɑ 

ɴєкɑ сє ʒɴɑ кɑмн ω(вь) Ɣснћє вь ɴɑвєʒє ɑ снɴ мƔ 

мноБрɑть н мнʌонко … ɴ Брɑтɑ простнть Богь … 

н 
 

Slivlje kod 

Gacka (XV-

XVI) 

V: 166 

brate* Брɑтє 

сє ʌєжʜ ʌƔкь сʜɴь пɑвʌɑ пʌɑвʜүʜћь ɑ сє пʜшє 

Брɑть ɴєговь рɑдʜɴь Брɑтє доБɑрь тʜ вь дƔшʜ 

твоє ɴɑ ʌ … 

Luka 
Brajkovići kod 
Bile (XVI) 

T: 6 

brati Брɑтн 
† ɑ снє ʌєжн рɑднүь рɑдоєвнћь дондє мє крɑн Ɣ 

† ʒндɑ ɴɑ мє ћƔмонүь ɴо Брɑтн …  

Radiĉ 

Radojević 

Davidovići kod 

Bileće (XV) 
V: 202 

bratija Б ɑтʜɑ 

… :ʌєжʜ: мʜʌосɑв: п ʜ … ʌʜовʜћь: (с) своʜмь: 

сʜɴомь: с  (ɑд)ʜшʜɴомь: ɴɑ своʜ ʒємʌʜ: ɴɑ 

(пʌ)ємєɴʜтоʜ: ɑ гово ɑшє: Б ɑтʜє: с … ɑт Бгь ʜ 

поүʜвɑтє: ѣ сɑмь … ʜ вʜ: ɑ вʜ: χоћєтє: Бʜ(тʜ) … ʜ 

ѣ: ʜ Б ɑтʜɑ: 

Milosav i 

R(ad)išin 

Brnjica kod 

Pala (XV) 
V: 227 

bratija Брɑтнѣ 

сє ʌєжн нвɑɴь ɴɑ своєн ʒємʌн Брɑтнѣ н дрƔжнɴо 

жɑʌнтє мє ѣ сьмь Бнʌь ѣко вн ɑ вн үьтє Бнтн ко н 

ѣ сє пнсɑ рɑдѣү 

Ivan 

Preĉani ispod 

Treskavice 

(XIV-XV) 

V: 205 

bratija Брɑтнѣ 

н постɑвн Бѣʌѣгь сн: снɴь мƔ: вʌькь: н Брɑтнѣ: 

ɴєгов ʌƔБѣɴь: н мєдошь: н прн(Б)нʌь: … :тько үє 

пнсɑɴнє: снє погƔБнтн: прокʌєть: Богомь: н 

снɴомь 

 
Košarići kod 
Ugljevika (XV) 

V: 313 

bratija* Брɑтнѣ 

† сє ʌєжʜ Брɑɴко вєрьков(нћь) … ʒємʌн ɴɑ 

пʌємєɴнтон п … ɴɑ ɴємь Брɑтнѣ Бѣʌѣгь 

мнʌьБрɑть н мнʌько  н снɴь о … нʌько ɑ пнсɑ гɑ 

прѣрɑдь днѣ(к)ь тврьдѣɴовнүь 

Branko 

Verković 

Kikaĉi kod 

Tuzle (XV) 
V: 297 

bratije Брɑтнє 

† ɑ сє ʌєжн ʒɑгорьц Брɑѣɴовнћь Брɑтнє кон 

вндн(тє) снє ʒʌɑмєɴнє Брɑтнє ѣ сɑмь Бнω кɑко вн 

ɑ вн ћєтє Бтн кɑко н ѣ 

Zagorac 

Brajanović 

Podbudovac 

kod Bileće 
(XV) 

V: 138 

bratije Брɑтнє 

† ɑ сє ʌєжн ʒɑгорьц Брɑѣɴовнћь Брɑтнє кон 

вндн(тє) снє ʒʌɑмєɴнє Брɑтнє ѣ сɑмь Бнω кɑко вн 

ɑ вн ћєтє Бтн кɑко н ѣ 

Zagorac 

Brajanović 

Podbudovac 

kod Bileće 
(XV) 

V: 138 

bratije Б ɑтʜє 

ɑ сє ɴєκɑ сє ʒɴɑ тκо ωв … (ʌ)єжʜ тв ь … м … 

цɑ ʜћɑ м … сʜɴь (с) своʜωмь  Ɣжомь ωво ʌєжʜ 

вɑ ɴɑ своʜω Бɑщʜɴє тκо ɴє ʒɴɑ ɑ ʒɴɑш дɑ 

п оκʌєтɑ  Ɣκɑ тɑ κоѣ ћє ωво п ємєстʜтʜ Б ɑтʜє 

погʜБоχь 

Tvr(tko) i Ruţa 
Pazalje kod 

Rudog (XV) 
V: 215 

bratije Б ɑтʜє 

… :ʌєжʜ: мʜʌосɑв: п ʜ … ʌʜовʜћь: (с) своʜмь: 

сʜɴомь: с  (ɑд)ʜшʜɴомь: ɴɑ своʜ ʒємʌʜ: ɴɑ 

(пʌ)ємєɴʜтоʜ: ɑ гово ɑшє: Б ɑтʜє: с … ɑт Бгь ʜ 

поүʜвɑтє: ѣ сɑмь … ʜ вʜ: ɑ вʜ: χоћєтє: Бʜ(тʜ) … ʜ 

ѣ: ʜ Б ɑтʜɑ: 

Milosav i 

R(ad)išin 

Brnjica kod 

Pala (XV) 
V: 227 

bratije* Брɑтнє 
ɑ сє ʌєжн вƔкшь дƔБүєвнћь Брɑтнє ѣɑ сɑмь Бнω 

кɑко вн ɑ вн ћєтє Б(нтн) … 

Vukša 
Dubĉević 

Radmilović-

Dubrava kod 

Bileće (XV) 

V: 143 
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bratijo Б ɑтʜω 

† вь дɴʜ гдɴɑ воєдє сɑɴдѣʌɑ ɑ сєʜ ʌєжʜ κɴєʒь 

поκ ɑѣць ωʌʜвє овʜћь Б ɑтʜω ʜ вʌɑстєʌє ѣ 

поκ ɑѣць гɴƔ момƔ сʌƔгɑ що моχь вь п ɑвɑдʜ 

тоʌʜκо χоχь Ɣ момь домʜ Богь мʜ подʜʌʜ ѣ 

могɑχь гɴɑ могɑ ʜ д Ɣгɑ могɑ Ɣ поүтєɴʜ п ʜѣтʜ 

ʜ Ɣ томь момь доБ ʜ догє см ьть Ɣ в ємє жнвотɑ 

домь моѣ ωжɑʌостнχь 

knez Pokrajac 

Oliverović 

Vrpolje kod 

Trebinja (1413) 
V: 117 

bratijo Б ɑтьо 

† ɑ снє ʌєжʜ пɑвκо  ɑдоχɴʜћь ωвʜ … Ɣсʜєκоχь 

ɴɑ сє ʒɑ жʜвотɑ моʌƔ вʜ сє Б ɑтьо ʜ господо 

ɴємоʜтє мʜ κостʜ п ѣт єсɑтʜ 

Pavko 
Radohnić 

Hodovo kod 

Stoca (XV-

XVI) 

V: 51 

bratijom Б( )ɑтʜом(ь) 

ɑ сє ʌєжʜ Божʜћκо Бɑɴовʜ(ћь) ɴɑ своєʜ ʒємʌʜ ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ д ɑмʜ … ɴʜ ɑ постɑв(н)шє χʌɑпɑ 

ʜ ѣ ʜ Богдɑɴь ʜ ѣ  ɑɴκо ʒ Б( )ɑтʜом(ь) 

Boţićko 
Banović 

Banovići (XIV) V: 248 

bratijom (Б) ɑтʜωмь 

… овʜ … ɑɴʜɴь ɑ погʜБє ɴ … сцʜп … (г)осподʜɴʜ 

п ʜвƔ … вʜ доБ ɑ … ɴɑ ш ɴєговʜмь Б ɑтомь 

гоʜүʜɴ … дɑɴь үɑсɑ ʜ постɑвʜ Бʜʌʜгь го … ɴь 

вƔκосɑвь ʜ Б ɑтɑ мƔ Б ɑѣ … (Б) ɑтʜωмь 

 
Vraţići kod 
Ĉelića (XV) 

V: 283 

bratijom Б ɑтʜомь 

† вь ʜмє Божʜє сє ʌєжє  ɑдовɑɴь п ʜБʜʌовʜ(ћь) 

ɴɑ своωʜ ʒємʌʜ ɴɑ (пʌ)ємєɴʜто (ɴ)ɑ  ѣүʜцʜ Бѣχ(ь) 

ʒ Б ɑтомь … ʒмєɴʜо ʜ ƔБʜ мє … κω Божʜχ … ʜ (с) 

своωмь Б ɑтʜомь ɑ Б ɑтɑ мʜ ʜсʜκошє ʜ Ɣүʜɴʜшє 

в ьχƔ мєɴє κ ьвь ɴєʒɑʜ(м)ʜтƔ ɴєκɑ вѣ тκо є моʜ 

мʜʌʜ 

Radovan 

Pribilović 

Riĉica kod 
Kraljeve 

Sutjeske (XV) 

V: 242 

bratiju Б ɑтʜю 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 
Staro Selo kod 
Donjeg Vakufa 

(XIV-XV) 

V: 279 

Brativojeviĉ Брɑтнво(єв)нүь 
… ɑ вʌɑүь вʌɑχов(н)үь … (к)ɑмн рɑтко 

Брɑтнво(єв)нүь 
Vlaĉ Vlahov(i)ĉ 

Radimlja kod 
Stoca (XV) 

V: 43 

bratja Брɑтѣ 

… нʌь (пʌє)мєɴнтон ɴɑ внсо(рɑχь) вн Брɑтѣ Ɣ 

родƔ ɑ постɑ(в)ншє … сɑвь н рɑд … ь н Брɑѣɴь … 

с Богомь н с родомь 
 

Piperi u 

Loparama (XV) 
V: 288 

Bratmio Брɑтьмнω 

† сє ʌєжʜ Брɑтьмнω Б ɑнκовʜћь Боʌє ɑдовь 

ƔɴƔκь ɴɑ своωʜ ʒємьʌʜ пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ … ɑκовʜ 

… (т)ьκо ћє сʜ (Бʜ)ʌʜгь погƔБ(ʜ)тʜ погƔБʜ (г)ɑ Б гь 

† постɑвʜ Бʜʌ(ʜ)г сʜɴь єговь ɴɑʜмʌɑдʜʜ Б ɑтоʌь 

своємƔ ωтьцƔ ɴ … ɑ … т … 

Bratmio 
Brajković 

Peljave u 
Priboju (XV) 

V: 304 

Bratol Б ɑтоʌь 

† сє ʌєжʜ Брɑтьмнω Б ɑнκовʜћь Боʌє ɑдовь 

ƔɴƔκь ɴɑ своωʜ ʒємьʌʜ пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ … ɑκовʜ 

… (т)ьκо ћє сʜ (Бʜ)ʌʜгь погƔБ(ʜ)тʜ погƔБʜ (г)ɑ Б гь 

† постɑвʜ Бʜʌ(ʜ)г сʜɴь єговь ɴɑʜмʌɑдʜʜ Б ɑтоʌь 

своємƔ ωтьцƔ ɴ … ɑ … т … 

Bratmio 

Brajković 

Peljave u 

Priboju (XV) 
V: 304 

bratom Брɑтомь 

† сє ʌєжн доБрнʌо Божнћковнћь ʒ Брɑтомь 

рɑдоємь н снɴовцємь пʌɑвцємь ɑ пнсɑ нвко 

ωБрɑдовнћь 

Dobrilo 

Boţićković sa 
bratom 

Radojem i 

sinovcem 
Plavcem 

Staro Slano kod 

Trebinja (XV) 
V: 111 

bratom Б ɑтомь 

† вь ʜмє Божʜє сє ʌєжє  ɑдовɑɴь п ʜБʜʌовʜ(ћь) 

ɴɑ своωʜ ʒємʌʜ ɴɑ (пʌ)ємєɴʜто (ɴ)ɑ  ѣүʜцʜ Бѣχ(ь) 

ʒ Б ɑтомь … ʒмєɴʜо ʜ ƔБʜ мє … κω Божʜχ … ʜ (с) 

своωмь Б ɑтʜомь ɑ Б ɑтɑ мʜ ʜсʜκошє ʜ Ɣүʜɴʜшє 

в ьχƔ мєɴє κ ьвь ɴєʒɑʜ(м)ʜтƔ ɴєκɑ вѣ тκо є моʜ 

мʜʌʜ 

Radovan 

Pribilović 

Riĉica kod 

Kraljeve 
Sutjeske (XV) 

V: 242 
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bratom Б ɑтомь 

… овʜ … ɑɴʜɴь ɑ погʜБє ɴ … сцʜп … (г)осподʜɴʜ 

п ʜвƔ … вʜ доБ ɑ … ɴɑ ш ɴєговʜмь Б ɑтомь 

гоʜүʜɴ … дɑɴь үɑсɑ ʜ постɑвʜ Бʜʌʜгь го … ɴь 

вƔκосɑвь ʜ Б ɑтɑ мƔ Б ɑѣ … (Б) ɑтʜωмь 

 

Vraţići kod 

Ĉelića (XV) 
V: 283 

bratom Брɑтωмь вƔкɑсь мɑнстω … ʒ Брɑтωмь нвкωм … Vukas i Ivko 

Radiševina u 

Gornjem 
Hrasnu (XVI) 

V: 85 

Bratosalić Б ɑтосɑʌʜћ 

… (ʌ)єжʜ κ … Б ɑтосɑʌʜћ ɴɑ своʜ ʒємʌʜ ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ вʜсо ɑχь ʜ ɑ постɑвʜ сьʜ Бѣʌʜгь 

дьвɑ сʜɴɑ Божʜүьκо ʜ д ɑгƔʌʜɴь 

Bratosalić 
Piperi u 
Loparama (XV) 

V: 286 

bratu БрɑтƔ 
сн Бѣʌѣгь пост(ɑ)вн … п … ɑ Бог … он … ʌн … он 

… БрɑтƔ жнвь Бн внүємь ѣ нп …  

Gradina u 

Šetićima kod 
Zvornika (?) 

V: 308 

Brešku БрєшкƔ 

† ɑ сє ɴєкɑ сє ʒɴɑ єрє ƔБн пƔськɑ БрєшкƔ 

Боровнүнћɑ ɑ дɑ сƔ кʌєтє тє рƔкє коє Бн ωвон 

прнторнʌє 

Breško 

Boroviĉić 

Han-Pobrdica 

kod Stoca (XV) 
V: 41 

Brêtom Брѣтомь 

† ɑ сє ʌєжн рɑднвон вƔкүнћь вƔкцɑ пнћєвнћɑ 

снɴь ɴɑ своωн пʌємєɴнто (с) Брѣтомь 

рɑдосɑвомь 

Radivoj Vukĉić 
Ljuti Do u 
Dabra polju 

(XV) 

V: 92 

Brsinić Брснɴћ 
† сн Бʌгь кɴєʒɑ тврьднсɑвɑ Брснɴћ поүтєɴ внтєʒ 

ωвдн ѣдɴь дондє 

knez Tvrdisav 
Brsin(i)ć 

Bujakovina u 

Mreţici kod 

Foĉe (XIV-XV) 

V: 187 

Brtoja Бртонѣ 

ɑ сє ʌєжн доБрн прнБнсʌɑвь пєтонвнћь ɴɑ свон 

ʒємʌн ɴɑ пʌємєɴнтон сʌƔжнχь БɑɴƔ тврьдвкƔ 

гдɴƔ вѣрьɴо ɴɑ томь погнБоχь п(н)сɑ Бртонѣ 

Pribislav 

Petojvić 

Ljusići kod 

Uloga (1353-
1377) 

V: 182 

bude БƔдє 

сʜє: ʌєжʜ: мʜχоʜо: грɑχовүʜћь: прɑвє: в(ʜ)рє 

рʜмскє (к)оʜ: поүтєɴо (χ)оћɑшє ʜ (Б)огƔ сє 

мо(ʌɑ)шє: ʜ доБро (к)ɴʜгƔ: ʒɴɑ(шє дɑ)ʜ мƔ Бо(жє 

дƔ)шʜ д(ɑ) БƔдє (спɑсє)ɴь 

Mihojo 

Grahovĉić 

Brajkovići kod 

Bile (XVI) 
T: 3 

budućemu БоyдƔћє(м)оy 

ʜ Ɣ томь стєћє ж(ʜ)χ  поүтєɴо ʜ сʌɑвɴо є є ʒɴɑχь 

дɑ є Ɣм … ɑ тɑʜ г єБь  Ɣүʜɴʜχ(ь) (Ɣ)ʒвƔκоχ  ʒɑ 

свогɑ  жʜвотɑ  БоyдƔћє(м)оy ʜ посʌ(ʜ) 

оyʒвƔүєɴ(ʜѣ) г єБɑ ɴɑ үєтв ьто ʌʜто тоʜ пʜсɑχь 

ɴɑ үƔɑɴ ɑ п ʜдɑʌʜ сє Б(ог)Ɣ ωБɑ ɴɑ ʌʜт(ʜ)χь κʜ … 

мь жʜв … 

 

Gornje Turbe 

kod Travnika 

(1451) 

V: 255 

Bunâc БƔɴьць ɑ сє ʌєжн БƔɴьць рƔшовнћь Bunac Rušović 

Radmilović-

Dubrava kod 

Bileće (XV) 

V: 141 

cara цɑ ɑ 
ωвдʜє ʌєжʜ мʜт ɑɴ вƔκь ɴ … вʜћь ɴɑ свωωʜ 

Бɑщʜɴʜ ʒɑ цɑ ɑ сƔʌʜмɑɴɑ 
Mitran 

Mišinci kod 

Dervente 

(1521-1566) 

V: 281 

câra цьрɑ 
вɑ нмє Богɑ вєʌкогɑ цьрɑ ɴєБєсɴогɑ н ʒмʌсɴогɑ ɑ 

сє ʌєжн рɑднвон крнвоƔшнүн 

Radivoj 

Krivoušiĉ 

Mostar (XIV-

XV) 
V: 18 

carinu цьрнɴƔ 

† ɑ сє пншє рɑдовɑць вƔкɑɴовнћь кƔн ʒɴɑχь 

цьрнɴƔ Ɣ воєводє н догь мƔ ɴє сгрншнχь 

прнѣтєʌє ɴє нʒгƔБнχь 
 

Hutovo (XV) V: 29 

Crêpom црѣпом † ɑ сє ʌ(є)жʜ ɴнɴоє ʌƔповүнћь (с) снɴомь црѣпом 
Ninoje i Crêp 
L(j)upovĉić 

Podgradinje u 

Gornjem 

Hrasnu (XV) 

V: 80 

crkv ц κвъ 

сʜ  ц κвъ Бɑɴъ κоyʌʜɴъ ʒʜдɑ єг(дɑ пʌ)ѣɴʜ 

κоyчєвъсκо ʒɑго ʜє: ʜ ɴɑ єɴɑɴ оyг ом(ъ) … оy 

подъго ѣ сʌѣпʜчʜщъ ʜ постɑвʜ своʜ оБ ɑʒъ 

(ɴɑдъ) п ɑгомъ: Б ъ  дɑʜ Бɑɴоy κоyʌʜɴоy ʒд ɑвъє ʜ 

Бɑɴʜ воʜ сʌɑвʜ 

Kulinova ploĉa 

Biskupići-

Muhašinovići 

kod Visokog 
(1193) 

V: 254 

crkv* (ц) ьκьвь 
… (ст)ɑго до y χ ɑ ѣ ж(оyпɑɴь) … (ц) ьκьвь св єтɑг(о) 

… (с)воʜχь сєʌѣχь оy д(ɴʜ) … (сʌ)ɑвьɴɑго ɴємɑɴє 
Blagajski natpis Blagaj (1194) V: 19 

crkve црьквє 
† ɑ сє: ʌєжн: Бѣʌосɑвь ʌƔүнүь Ɣ своє црьквє 

пʌємєɴнтє: постɑвншє кɑмєɴь: снɴовє с … Ɣ 
Bêlosav Luĉiĉ Bijeljina (XV) B: 11 

crkvi цκʜ 

† Ɣ ʜмэ оцɑ ʜ сɴɑ ʜ стɑго дχ(ɑ) ɑ сэ цκʜ ɑћʌɑ 

мʜʌɑ ɑ ʒʜдɑ  Ɣ κъ смʜ ъ сʜɴъ г эвъ жƔп  Ɣ  Ɣɴъ 

ʜ ж(є)ɴɑ эгɑ пɑ(в)ʜцɑ 

Humaĉka ploĉa 
Humac kod 

Ljubuškog (XI) 
V: 14 
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crkvi црьквн 

† ɑ сє ʌєжʜ кɴєʒь вʌɑћь Бнєʌнћь Ɣ своωн црьквн 

Ɣ свєтомь ʌɑʒɑрƔ үʌовѣүє тɑко дɑ ɴнєсн прокʌєть 

ɴє тнкɑн Ɣ мє 

knez VlaĊ 

Bijelić 

Vlahovići kod 

Ljubinja (XV) 
V: 95 

Crniĉ црьɴнүь 

† сє ʌєжʜ мнʌьць црьɴнүь доБрѣ жнвь доБрѣ Ɣмрѣ 

снɴɑ Ɣ ɴєгɑ ɴє Бншє снɴовьць кɑмн спост(ɑ)вɑ н 

то мƔ пнсɑ кƔʌьдƔкь † 

Milac Crniĉ 
Pragani kod 
Zvornika (XIV-

XV) 

V: 310 

Crniĉan ц ьɴʜүɑɴь 

вɑ ʜмє твоє п ʜүʜстɑ т оʜцє гдɴɑ гстʜ мʜʌƔтʜɴɑ 

Бʜʌʜгь  одомь ц ьɴʜүɑɴь погʜБ(є) ʜɴо ɴєго ʌʜ 

мʜʌостʜ Божʜєʜ жʜтʜє ɑ жʜχь Ɣ үɑстє Босɑɴκє 

гсподє п ʜмʜχь дɑ овє ω вєʌʜκє гсподє ʜ 

вʌɑстєо ʜ ω г ьүκє гсподє ɑ всє вʜдомо 

gost Milutin 
Humsko kod 
Foĉe (1318) 

V: 190 

Crnogorac* црьɴогорɑць 

ɑ сє ʌєжн мɑртнɴь вƔѣ воєвод(є) снɴь 

црьɴогорɑць ɑ сє ʌєжн рɑБь Бжн рɑшко 

рɑдовүнћь 

Martin Vuja i 

Raško 
Radovĉić 

Velika Gareva 

kod Gacka 
(XV-XVI) 

V: 161 

Crpoviĉ црьповнүь † сє ʌєжʜ вƔкосɑвь црьповнүь 
Vukosav 

Crpoviĉ 

Ljubljenica kod 

Stoca (XV) 
V: 321 

Cvêtkom цвѣткомь ɑ сє ʌєжн рɑдосɑвь дƔүнћь (с) снɴомь цвѣткомь 
Radosav Duĉić 

i Cvêtko 

Premilovo Polje 

kod Ljubinja 
(XV) 

V: 90 

Cvjetka цвнєткɑ 
ɑ сєн крсть цвнєткɑ дрɑгншнћɑ Ɣ вєʌнкƔ 

Ɣмрнєχь жɑʌощƔ тнмь 

Cvjetko 

Dragišić 

Simiova kod 

Bileće (1727) 
V: 155 

ĉas үɑсь 

† ɑ сє ʌєжʜ Бгɑдɑɴь χɑтєʌєвʜћь  ɑдʜүɑ воєводє 

сʌƔгɑ Ɣ доБ ʜ үɑсь  одʜχ сє Ɣ доБ ѣ Ɣ д Ɣжʜɴ 

п ɑво үʜɴє ʜ Ɣм ѣχь гдɴƔ вѣ ɴо сʌƔжє ɑ сɑʜ 

Бʜʌєгь сʜɴовє моʜ постɑвʜшє 

Bogdan 
Hateljević 

Milavići u 
Dabra polju 

(1391-1404) 

V: 93 

ĉasa үɑсɑ 

… овʜ … ɑɴʜɴь ɑ погʜБє ɴ … сцʜп … (г)осподʜɴʜ 

п ʜвƔ … вʜ доБ ɑ … ɴɑ ш ɴєговʜмь Б ɑтомь 

гоʜүʜɴ … дɑɴь үɑсɑ ʜ постɑвʜ Бʜʌʜгь го … ɴь 

вƔκосɑвь ʜ Б ɑтɑ мƔ Б ɑѣ … (Б) ɑтʜωмь 

 
Vraţići kod 
Ĉelića (XV) 

V: 283 

ĉaste үɑстє 

вɑ ʜмє твоє п ʜүʜстɑ т оʜцє гдɴɑ гстʜ мʜʌƔтʜɴɑ 

Бʜʌʜгь  одомь ц ьɴʜүɑɴь погʜБ(є) ʜɴо ɴєго ʌʜ 

мʜʌостʜ Божʜєʜ жʜтʜє ɑ жʜχь Ɣ үɑстє Босɑɴκє 

гсподє п ʜмʜχь дɑ овє ω вєʌʜκє гсподє ʜ 

вʌɑстєо ʜ ω г ьүκє гсподє ɑ всє вʜдомо 

gost Milutin 
Humsko kod 

Foĉe (1318) 
V: 190 

ĉetiri д 

… (г)єорьгнє ɑ ʒовомь … доБрнχьɴнүь 

(пʌ)ємєɴнтн кɴєжɑɴнɴь сє постɑвн(шє) :д: снɴн: 

χр … 

Georgije 
Bijeljina 
(XIV/XV) 

B: 10 

ĉetiri үєтʜ ʜ 

сє ʌєжʜ т (ʜ)вκо … ʜћь ɴɑ своєʜ … ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ʜ постɑвʜшє ɴɑ ɴємь сʜ Бʜгь үєтʜ ʜ 

сʜɴовє мʜод ɑгь ʜ  ɑтκо ʜ вєсєоκо ı ѣκоБь 

Tr(i)vko 
Stanovi kod 
Koraja u 

Loparama (XV) 

V: 292 

ĉetrdeset м 

ɑ сє ʌєжʜ д ɑгʜʌо (мʜ)ʌєт(ʜ)үь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜто (ɴɑ) допɑцʜχ п ɑвʜχь ʌєть  м  сƔ 

своємь  одомь воʌʜɴʜ үʌовѣκь κомƔ мƔ годѣ 

сʌƔжʜтʜ гоʜсподѣɴƔ ɑ κомƔ годѣ сʌƔжɑшє 

вѣ ьɴь мƔ Бєшє ʜ сє пʜсɑ д ɑгʜшɑ сʜɴь єговь 

Dragilo 

Donji Dopasci 

kod Kladnja 

(XV) 

V: 234 

ĉetvrto үєтв ьто 

ʜ Ɣ томь стєћє ж(ʜ)χ  поүтєɴо ʜ сʌɑвɴо є є ʒɴɑχь 

дɑ є Ɣм … ɑ тɑʜ г єБь  Ɣүʜɴʜχ(ь) (Ɣ)ʒвƔκоχ  ʒɑ 

свогɑ  жʜвотɑ  БоyдƔћє(м)оy ʜ посʌ(ʜ) 

оyʒвƔүєɴ(ʜѣ) г єБɑ ɴɑ үєтв ьто ʌʜто тоʜ пʜсɑχь 

ɴɑ үƔɑɴ ɑ п ʜдɑʌʜ сє Б(ог)Ɣ ωБɑ ɴɑ ʌʜт(ʜ)χь κʜ … 

мь жʜв … 

 

Gornje Turbe 

kod Travnika 

(1451) 

V: 255 

Ĉihorića үʜχо ʜћɑ 

† вь ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ ст го дχ ɑ сє ʌєжʜ  ɑБɑ Бж ʜɑ 

поʌʜχ ɑɴʜ⊦ɑ ɑ ʒовомь мʜ ьсκʜмь госпо⊦ɑ 

 ɑдɑүɑ жоyпɑɴɑ ɴєɴьцɑ үʜχо ʜћɑ κƔүьɴʜцɑ ɑ 

ɴєвѣстɑ жƔпɑɴɑ в ɑтьκɑ ʜ сʌƔгє дɑБʜжʜвɑ ʜ 

тєпьүʜıє  стʜпьκɑ ɑ κьүʜ жƔпɑɴɑ мʜʌьтѣɴɑ 

д ɑжʜвоıє вʜκɑ ɑ κɑʒɴьцƔ сɴʜκƔ сєст ɑ ɑ постɑвʜ 

сь Бѣʌѣгь ɴє сɴ ь дɑБʜжʜвь с Бжʜωмь помощʜю 

сɑмь (с) своʜмʜ ʌƔдьмʜ ɑ вь дɴ(ʜ) гдɴɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ 

Polihranija 

Radaĉa 

Veliĉani u 

Popovu polju 
(1377-1391) 

V: 102 
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ĉijem үнємь 
ɑ сѣє вєʌн мнʌɑть прнпүнɴ(н)ћь үнємь сʌƔжнχь 

тємь покоєɴь Бнχь 
Milat Pripĉinić 

Ţivanj kod 

Nevesinja 

(XIV-XV) 

V: 179 

ĉiji үн 
сн кɑмнɴь вɑрдɑ үн ʌн ѣ Бнω үн ʌн є сɑдє үн ʌн 

ɴєћ Бтн  

Kosor kod 

Blagaja (prije 

1411) 

V: 21 

ĉiji үн 
сн кɑмнɴь вɑрдɑ үн ʌн ѣ Бнω үн ʌн є сɑдє үн ʌн 

ɴєћ Бтн  

Kosor kod 

Blagaja (prije 

1411) 

V: 21 

ĉiji үн 
сн кɑмнɴь вɑрдɑ үн ʌн ѣ Бнω үн ʌн є сɑдє үн ʌн 

ɴєћ Бтн  

Kosor kod 
Blagaja (prije 

1411) 

V: 21 

ĉine үʜɴє 

† ɑ сє ʌєжʜ Бгɑдɑɴь χɑтєʌєвʜћь  ɑдʜүɑ воєводє 

сʌƔгɑ Ɣ доБ ʜ үɑсь  одʜχ сє Ɣ доБ ѣ Ɣ д Ɣжʜɴ 

п ɑво үʜɴє ʜ Ɣм ѣχь гдɴƔ вѣ ɴо сʌƔжє ɑ сɑʜ 

Бʜʌєгь сʜɴовє моʜ постɑвʜшє 

Bogdan 

Hateljević 

Milavići u 

Dabra polju 
(1391-1404) 

V: 93 

ĉini ұнɴн 

† ɑ сє ʌєжн стонсɑвь мнʌошєвнћь ɴɑ свон ʒємʌн 

ɴɑ пʌємєɴнтон когɑ мɴого ʌƔдн ʒɴɑшє ɑ сє ұнɴн 

прнБнʌь Бѣʌопүєʌɑɴнɴь ɑ пнсɑ днвьɴь сɴь єговь 

Stojsav 

Milošević 

Gradac kod 

Konjica (XV) 
V: 16 

ĉinio үнɴнω ɑ сє ʌєжн стѣпɑɴь ɑ үнɴнω кɑмн ωгость ковɑүь Stêpan 
Radimlja kod 

Stoca (XV) 
V: 46 

ĉinu үнɴƔ 
поʌєтɑ дрƔсɑɴъ дрɑжєтɑ үнɴƔ рɑкƔ ɴɑдъ 

мɑтєрню Ɣ дъɴн сʌɑвъɴъгɑ кɴєʒɑ χрɑмъкɑ 
Crkva sv. Petra 

Ĉiĉevo kod 
Trebinja (1177-

1200) 

V: 130 

ĉlovêĉe үʌовѣүє 

† ɑ сє ʌєжʜ кɴєʒь вʌɑћь Бнєʌнћь Ɣ своωн црьквн 

Ɣ свєтомь ʌɑʒɑрƔ үʌовѣүє тɑко дɑ ɴнєсн прокʌєть 

ɴє тнкɑн Ɣ мє 

knez VlaĊ 
Bijelić 

Vlahovići kod 
Ljubinja (XV) 

V: 95 

ĉlovêk үʌовѣκь 

ɑ сє ʌєжʜ д ɑгʜʌо (мʜ)ʌєт(ʜ)үь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜто (ɴɑ) допɑцʜχ п ɑвʜχь ʌєть  м  сƔ 

своємь  одомь воʌʜɴʜ үʌовѣκь κомƔ мƔ годѣ 

сʌƔжʜтʜ гоʜсподѣɴƔ ɑ κомƔ годѣ сʌƔжɑшє 

вѣ ьɴь мƔ Бєшє ʜ сє пʜсɑ д ɑгʜшɑ сʜɴь єговь 

Dragilo 

Donji Dopasci 

kod Kladnja 
(XV) 

V: 234 

ĉlovêka үʌовκɑ 

† вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ 

вʌɑтκо вʌɑ(ћє)вʜћь κоʜ ɴє моʌɑшє ɴʜєдɴогɑ 

үʌовκɑ тьκмо гɴɑ ɑ ωБʜдє мɴого ʒємʌє ɑ домɑ 

погʜБє ɑ ʒɑ ɴʜмь ɴє остɑ ɴʜ сɴь ɴʜ Б ɑть ɑ ɴɑ ɴь 

Ɣсʜұє κɑмʜ ɴєговь воєводɑ мʜωтошь сʌƔжʜ гɴɑ 

Божʜωмь помоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостою κоʜ 

Ɣκопɑ вʌɑтκɑ помєɴƔ Бгɑ 

Vlatko 

VlaĊević 

VlaĊevina kod 

Rogatice (1399-
1415) 

V: 223 

ĉoĉe үωүє 
ɑ сє ʌєжн дɑБнжнвь рɑдωвɑɴωвнћь үωүє тɑкω дɑ 

сн Бʌɑг 

Dabiţiv 

Radovanović 

Ubosko kod 

Ljubinja (XV) 
V: 98 

ĉojek чоєκ 
ɑ сє ʌєжʜ доБ ʜ юɴɑκь ʜ чоєκ вʌɑтκо вƔκовʜћ 

пʜшє сємо ɑд 
Vlatko Vuković 

Boljuni kod 

Stoca (XV) 
V: 77 

ĉoveke үовєκє 

χɑсɑɴь ʜ ɑχмɑть дьвɑ  ɑдʜʌовʜћɑ сʜɴɑ ʜ ωто 

стɑ ʜ χɑсɑɴь Ɣм о є ʜ ωто Бʜєшє є ь Бʜшє 

ƔʒƔ ьχƔ үовєκє ɑ юɴɑүє юɴɑκɑ ʜ тоʜ ɴєговь 

Б ɑть ɑχмɑть вєʌʜκє жɑʌостʜ  ɑдʜ пʜсɑшє ωвω ʜ 

дɑ є Бʌɑсовєɴь тκо ћє п оʜтʜ ʜ п оκʌєт є κωʜ 

п ʜвɑʌʜтʜ 

Hasan i Ahmat 

Radilović 

Ĉadovina kod 

Rogatice (XV-

XVI) 

V: 217 

ĉoviku үовнкƔ 

ɑ сє∶ пншє∶ ɴɑ крьстƔ∶ юрѣɑ∶ дɑ є∶ ʒɴɑтн 

свɑкомƔ∶ үовнкƔ ∶юрɑн∶ нвɴовнћь кɑко∶ стєкоχь 

∶Бʌɑго ∶н ш ɴєгɑ∶ погнБоχ кɑмн∶ Ɣснүє∶ рɑднүь∶ 

ковɑүь 

Juraj Ivanović 
Arapi kod 
Mostara (XV) 

V: 13 

Ĉrêp үрѣпь 
ɑ сє ʌєжн үрѣпь н рɑшко вʌɑχовнћь ɑ сє ʌєжнтɑ 

двɑ вʌɑχовɑ снɴь 

Ĉrêp i Raško 
Vlahović 

Radmilović-

Dubrava kod 
Bileće (XV-

XVI) 

V: 142 

ĉrto үрьто 
ɑ пншє рɑдоɴɑ мɑрковнү кɴєʒɑ мнрɑ рɑдвнү ɴɑ 

своєн үрьто үрьто 

knez Mir(k)o 

Rad(oje)viĉ 

Knešpolje kod 
Lištice (1398-

1408) 

V: 4 

ĉrto үрьто 
ɑ пншє рɑдоɴɑ мɑрковнү кɴєʒɑ мнрɑ рɑдвнү ɴɑ 

своєн үрьто үрьто 

knez Mir(k)o 

Rad(oje)viĉ 

Knešpolje kod 

Lištice (1398-

1408) 

V: 4 
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Ĉuro* үƔ о 
ω во мʌʜɴʜцє (κ)Ɣпʜ вƔʜɴ ʜ үƔ о Бʜʌʜћ ʜ поκ ʜ 

гɑв о ƔүƔκɑʌо ωт сʜмє ωБɑ ɑ ұψмг  
Jošanica kod 
Duvna (1543) 

V: 258 

ĉuţdnome* үƔж(д)ɴомє 
ɑ сє ʌєжн рɑБ Божн гомБɑʌнүь үƔж(д)ɴомє жєʌєт 

овог свѣтɑ 
Gombaliĉ Goraţde (1568) V: 191 

će үє 

вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴ(ɑ) ɑʒь Богдɑɴь ɴɑ д ɑгɑѣ ɴовʜ 

κɑмєɴʜ постɑвʜχь ɑ сє пʜсɑ вƔκɑш(ʜ)ɴɑ свомь 

гдɴʜ  ɑѣ κоʜ мє Бʜшє вєомѣ сьБʌƔдʜƔ ʒɑто моʌƔ 

вɑсь господо ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ ɴь є є үєтє вѣ 

Бʜтʜ κɑκо оɴь ɑ оɴь ɴє мо є κɑκо вʜ ʜ дɑ вʜстє 

дɑ ћєтє Ɣм ʜтʜ ʜ всʜ вʜ домƔ погʜɴƔтʜ п ɑвʜ ɑ 

пƔсть мʜ сʌɑвɑ үє тʜ сʌѣщ(ʜ) 

Dragaj  
Pojska kod 

Zenice (XV) 
V: 253 

će үє 

н постɑвн Бѣʌѣгь сн: снɴь мƔ: вʌькь: н Брɑтнѣ: 

ɴєгов ʌƔБѣɴь: н мєдошь: н прн(Б)нʌь: … :тько үє 

пнсɑɴнє: снє погƔБнтн: прокʌєть: Богомь: н 

снɴомь 

 
Košarići kod 
Ugljevika (XV) 

V: 313 

će ћє 
ɑ сєн ʌєжн рɑдовɑɴ рɑконвнћ прокʌєть тко ћє 

тƔћнɴ ʌєү вєћє ɴєгово пʌємє 

Radovan 

Rakojvić 

Ĉerin kod 

Ĉitluka (XIV) 
V: 5 

će ћє 

ɑ сє ʌєжʜ вƔκь сʜɴь κɴєʒɑ ωБ ɑдɑ (с) сєст омь 

єʌомь ʜ поκɑмєɴовɑ гɑ мɑтʜ ɑɴɑ κʌєть ʜ 

п оκʌ(є)ть тκо ћє κ є(ɴƔ)тʜ Ɣ мє 

Vuk i Jela 

Podgradinje u 
Gornjem 

Hrasnu (XV-

XVI) 

V: 83 

će ћє 

† ɑ сє ʌєжʜ вƔκосɑвь воєводɑ вʌɑћєвʜћь с момь 

д Ɣговɑχь д Ɣжʜɴомь ʜ сɑгʜБоχь ɴɑ  ʒмʜ ɴоʜ 

κ ɑʜɴє κо(ɴь) могɑ господʜɴɑ ʜ доɴєсошє мє 

д Ɣжʜɴɑ ɴɑ своƔ пʌємєɴʜтƔ БɑщʜɴƔ ʜ дɑ є 

п оκʌєть тκо ћє Ɣ мє тɑκɴƔтʜ 

Vukosav 
Vlahovići kod 

Ljubinja (XV) 
V: 96 

će ћє 

ɑ сє ʌєжн вƔкоБрɑт вʌɑћєвнћ Божн рɑБ ɑ сє гроБ 

мƔ дєʌɑ снɴ мƔ рɑдоɴɑ тƔ(г)о моѣ ɑ тко ʌн ћє 

мєɴє … 

Vukobrat 
VlaĊević 

Gornje selo kod 

Bileće (XV-

XVI) 

V: 136 

će ћє 

† ɑ сє ʌєжн нвɑɴь мрьү(н)ћь Ɣ доБрƔ прѣБнχь ɑ ʒɑ 

жнвотɑ ωв кɑмн постɑвнχь н ωстɑвнχ ʌєгоχ ɴ(ɑ) 

поʌовнɴƔ тко ʌн ћє Ɣʒєтн дɑ є прокʌєть 

Ivan Mrĉić 
Fatnica kod 

Bileće (XV) 
V: 150 

će ћє 

ɑ сє ɴєκɑ сє ʒɴɑ тκо ωв … (ʌ)єжʜ тв ь … м … 

цɑ ʜћɑ м … сʜɴь (с) своʜωмь  Ɣжомь ωво ʌєжʜ 

вɑ ɴɑ своʜω Бɑщʜɴє тκо ɴє ʒɴɑ ɑ ʒɴɑш дɑ 

п оκʌєтɑ  Ɣκɑ тɑ κоѣ ћє ωво п ємєстʜтʜ Б ɑтʜє 

погʜБоχь 

Tvr(tko) i Ruţa 
Pazalje kod 
Rudog (XV) 

V: 215 

će ћє 

χɑсɑɴь ʜ ɑχмɑть дьвɑ  ɑдʜʌовʜћɑ сʜɴɑ ʜ ωто 

стɑ ʜ χɑсɑɴь Ɣм о є ʜ ωто Бʜєшє є ь Бʜшє 

ƔʒƔ ьχƔ үовєκє ɑ юɴɑүє юɴɑκɑ ʜ тоʜ ɴєговь 

Б ɑть ɑχмɑть вєʌʜκє жɑʌостʜ  ɑдʜ пʜсɑшє ωвω ʜ 

дɑ є Бʌɑсовєɴь тκо ћє п оʜтʜ ʜ п оκʌєт є κωʜ 

п ʜвɑʌʜтʜ 

Hasan i Ahmat 
Radilović 

Ĉadovina kod 

Rogatice (XV-

XVI) 

V: 217 

će ћє 

(пʌє)мєɴʜтʜ гост … ʜɴь … ɑв … є: Бʜʌʜгь :г: 

сʜɴовє: п ьвьκо ʜ  ɑд(мʜ)ʌь: ʜ  ɑдʜɴ(ɑц)ь тκо ћє 

сʜ Бʜʌʜ(г) … ʜтʜ (п)огƔБʜ гɑ Богь 
 

Puškovac kod 

Koraja u 

Loparama (XV) 

V: 290 

će ћє 

ɑ сє ʌєжʜ д ɑгоє юɴотʜћь тƔпьκовʜћ пʌємєɴʜтʜ 

свʜБьɴʜүɑɴʜɴь ɑ постɑвʜстɑ Бʜʌʜгь  в  сɴɑ 

мʜʌоБ ɑть ʜ п ʜБʜʌь ɑ тьκо ћє сʜ Бʜʌʜгь 

погƔБʜтʜ погƔБʜ гɑ Б ь 

Dragoje Junotić 

Tupković 

Peljave u 

Priboju (XV) 
V: 303 

će ћє 

† сє ʌєжʜ Брɑтьмнω Б ɑнκовʜћь Боʌє ɑдовь 

ƔɴƔκь ɴɑ своωʜ ʒємьʌʜ пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ … ɑκовʜ 

… (т)ьκо ћє сʜ (Бʜ)ʌʜгь погƔБ(ʜ)тʜ погƔБʜ (г)ɑ Б гь 

† постɑвʜ Бʜʌ(ʜ)г сʜɴь єговь ɴɑʜмʌɑдʜʜ Б ɑтоʌь 

своємƔ ωтьцƔ ɴ … ɑ … т … 

Bratmio 
Brajković 

Peljave u 
Priboju (XV) 

V: 304 

ćete үєтє 

вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴ(ɑ) ɑʒь Богдɑɴь ɴɑ д ɑгɑѣ ɴовʜ 

κɑмєɴʜ постɑвʜχь ɑ сє пʜсɑ вƔκɑш(ʜ)ɴɑ свомь 

гдɴʜ  ɑѣ κоʜ мє Бʜшє вєомѣ сьБʌƔдʜƔ ʒɑто моʌƔ 

вɑсь господо ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ ɴь є є үєтє вѣ 

Бʜтʜ κɑκо оɴь ɑ оɴь ɴє мо є κɑκо вʜ ʜ дɑ вʜстє 

дɑ ћєтє Ɣм ʜтʜ ʜ всʜ вʜ домƔ погʜɴƔтʜ п ɑвʜ ɑ 

Dragaj  
Pojska kod 
Zenice (XV) 

V: 253 
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пƔсть мʜ сʌɑвɑ үє тʜ сʌѣщ(ʜ) 

ćete үьтє 

сє ʌєжн нвɑɴь ɴɑ своєн ʒємʌн Брɑтнѣ н дрƔжнɴо 

жɑʌнтє мє ѣ сьмь Бнʌь ѣко вн ɑ вн үьтє Бнтн ко н 

ѣ сє пнсɑ рɑдѣү 

Ivan 
Preĉani ispod 
Treskavice 

(XIV-XV) 

V: 205 

ćete ћєтє 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 

Milošević 

Koĉerin kod 
Lištice (1410-

1411) 

V: 1 

ćete ћєтє 

† ɑ сє ʌєжʜ  ɑдʜвоʜ д ɑшүʜћ доБ ʜ юɴɑκь ѣ Бʜχь 

моʌƔ ѣ сє вɑсь ɴє тʜцɑʜтє вʜ ћєтє Бʜтʜ κɑκо ѣ ɑ ѣ 

ɴє могƔ Бʜтʜ κɑκо вʜ 

Radivoj Drašĉić 

Podgradinje u 

Gornjem 

Hrasnu (XIV-
XV) 

V: 82 

ćete ћєтє 

† ɑ сє ʌєжн ʒɑгорьц Брɑѣɴовнћь Брɑтнє кон 

вндн(тє) снє ʒʌɑмєɴнє Брɑтнє ѣ сɑмь Бнω кɑко вн 

ɑ вн ћєтє Бтн кɑко н ѣ 

Zagorac 
Brajanović 

Podbudovac 

kod Bileće 

(XV) 

V: 138 

ćete ћєтє 

вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴ(ɑ) ɑʒь Богдɑɴь ɴɑ д ɑгɑѣ ɴовʜ 

κɑмєɴʜ постɑвʜχь ɑ сє пʜсɑ вƔκɑш(ʜ)ɴɑ свомь 

гдɴʜ  ɑѣ κоʜ мє Бʜшє вєомѣ сьБʌƔдʜƔ ʒɑто моʌƔ 

вɑсь господо ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ ɴь є є үєтє вѣ 

Бʜтʜ κɑκо оɴь ɑ оɴь ɴє мо є κɑκо вʜ ʜ дɑ вʜстє 

дɑ ћєтє Ɣм ʜтʜ ʜ всʜ вʜ домƔ погʜɴƔтʜ п ɑвʜ ɑ 

пƔсть мʜ сʌɑвɑ үє тʜ сʌѣщ(ʜ) 

Dragaj  
Pojska kod 

Zenice (XV) 
V: 253 

ćete ћєтє 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 

Staro Selo kod 

Donjeg Vakufa 
(XIV-XV) 

V: 279 

ćete* ћєтє 
ɑ сє ʌєжн вƔкшь дƔБүєвнћь Брɑтнє ѣɑ сɑмь Бнω 

кɑко вн ɑ вн ћєтє Б(нтн) … 

Vukša 
Dubĉević 

Radmilović-

Dubrava kod 

Bileće (XV) 

V: 143 

da дɑ 

дɑ сє ʒɴɑ кɑко Бн Ɣ мɑркɑ пєтровнћь ωсɑмь 

снɴовɑ ωд пʌємєɴɑ понмнʌнћь н Ɣснкошє 

кɑмєɴь ɴɑ ωцɑ мɑркɑ н ɴɑ мɑтєрь днвɴƔ 

Petrović Marko 

i Divna  

Ledinac kod 

Lištice (XV) 
V: 2 

da дɑ 

ɑ сє∶ пншє∶ ɴɑ крьстƔ∶ юрѣɑ∶ дɑ є∶ ʒɴɑтн 

свɑкомƔ∶ үовнкƔ ∶юрɑн∶ нвɴовнћь кɑко∶ стєкоχь 

∶Бʌɑго ∶н ш ɴєгɑ∶ погнБоχ кɑмн∶ Ɣснүє∶ рɑднүь∶ 

ковɑүь 

Juraj Ivanović 
Arapi kod 

Mostara (XV) 
V: 13 

da дɑ 

† вɑ ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ стɑго дχɑ ɑ сє дво ь 

воєводє мɑсɴɑ ʜ ɴєговʜю сɴƔ  ɑдосʌвɑ ʜ 

м осʌвɑ сє пʜсɑ  ɑБь Бжʜ ʜ стɑго дмʜт ʜѣ Ɣ дɴʜ 

гдɴɑ κ ɑʌɑ Ɣг ьсκогɑ ʌоʜшɑ ʜ гɴɑ Бɑɴɑ 

Босɑɴьсκогɑ тв ьтκɑ тκо Бʜ то пот ьʌь дɑ є 

п оκʌєть ωц мь ʜ сɴомь ʜ стʜмь дχомь 

vojvoda Masan 
Donja Dreţnica 

(1355-1357) 
V: 15 

da дɑ 

ɑ ʌƔкє стнєпɑɴовɑ роднχ сє Ɣ вєʌнкƔ рɑдость ɑ 

Ɣмр(ѣχь) Ɣ вєʌнкƔ жɑʌость ɑ сє кнпн є 

томɑшєвнƔ Борє ɑ дɑ мƔ дєсєто врєдн 
 

Svitava kod 

Ĉapljine (XV) 
V: 31 

da дɑ 

† ɑ сє ɴєкɑ сє ʒɴɑ єрє ƔБн пƔськɑ БрєшкƔ 

Боровнүнћɑ ɑ дɑ сƔ кʌєтє тє рƔкє коє Бн ωвон 

прнторнʌє 

Breško 

Boroviĉić 

Han-Pobrdica 

kod Stoca (XV) 
V: 41 

da дɑ 
ɑ сɑ жƔпɑɴнцɑ рƔдн прн(тє)шкн дɑɴ кто дɑ сн 

ʒɴɑдɑшє 
ţupanica Rudi 

Gorica kod 

Stoca (XV) 
V: 54 
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da дɑ 

сє ʌєжʜ нвɑɴь вƔкнћєвнћь ɴєкɑ ʒɴɑ Ɣ тн д(ɑ)ɴ дɑ 

коɴо постɑвн тɑн Бнʌєгь мн Ɣшѣүє Брɑт мн 

Бʌɑгоѣ рƔкɑ снɴɑ могɑ ко д(о)вєжє овє костн 

Ivan Vukićević 

Podgradinje u 

Gornjem 

Hrasnu (XV-

XVI) 

V: 81 

da дɑ 

† ɑ сє ʌєжʜ кɴєʒь вʌɑћь Бнєʌнћь Ɣ своωн црьквн 

Ɣ свєтомь ʌɑʒɑрƔ үʌовѣүє тɑко дɑ ɴнєсн прокʌєть 

ɴє тнкɑн Ɣ мє 

knez VlaĊ 
Bijelić 

Vlahovići kod 
Ljubinja (XV) 

V: 95 

da дɑ 

† ɑ сє ʌєжʜ вƔκосɑвь воєводɑ вʌɑћєвʜћь с момь 

д Ɣговɑχь д Ɣжʜɴомь ʜ сɑгʜБоχь ɴɑ  ʒмʜ ɴоʜ 

κ ɑʜɴє κо(ɴь) могɑ господʜɴɑ ʜ доɴєсошє мє 

д Ɣжʜɴɑ ɴɑ своƔ пʌємєɴʜтƔ БɑщʜɴƔ ʜ дɑ є 

п оκʌєть тκо ћє Ɣ мє тɑκɴƔтʜ 

Vukosav 
Vlahovići kod 

Ljubinja (XV) 
V: 96 

da дɑ 
ɑ сє ʌєжн дɑБнжнвь рɑдωвɑɴωвнћь үωүє тɑкω дɑ 

сн Бʌɑг 

Dabiţiv 
Radovanović 

Ubosko kod 
Ljubinja (XV) 

V: 98 

da дɑ 
ɴєкɑ сє ʒɴɑ кɑко проБн рɑосɑв вƔкнћєвнћь пƔть 

ʒɑ дƔшƔ мɑтєрнɴƔ н дɑ мɑсторомь с ɑспрь  

Hum kod 
Trebinja (XVI-

XVII) 

V: 124 

da дɑ о дɑ сє ʒɴɑ грєБь χƔмко вƔкнћєвнћɑ 
Humko 

Vukićević 

Gornji Turanji 
kod Trebinja 

(XVI-XVII) 

V: 126 

da дɑ 

† ɑ сє ʌєжн нвɑɴь мрьү(н)ћь Ɣ доБрƔ прѣБнχь ɑ ʒɑ 

жнвотɑ ωв кɑмн постɑвнχь н ωстɑвнχ ʌєгоχ ɴ(ɑ) 

поʌовнɴƔ тко ʌн ћє Ɣʒєтн дɑ є прокʌєть 

Ivan Mrĉić 
Fatnica kod 
Bileće (XV) 

V: 150 

da дɑ 

кƔрѣкь вƔүн(ћ)ь то н Бɑгь ʒɴɑ н Бос … дƔБрɴнкь 

дɑ с … ƔБнʌє Ɣ Бѣʌомь … сʌоБодн н тко … ɑ Бгɑ н 

сʌɑ(в)Ɣ … ом ʌ … т … ʌо по … χь тƔг … мɴого … 

ʌєж … 

 

Kašići kod 

Konjica (1451-

1453) 

V: 177 

da дɑ 
сɑн кɑмн ωстонɴь н ово прɑвн рɑдоє ω дɑ є 

проост 
Ostoja 

Pridvorica kod 
Uloga (XV-

XVI) 

V: 181 

da дɑ 

† в ь   ʌ ѣ т о   цɴɑ ɑʒь рɑБь χ Ɣ  Б г Ɣ  гдɴь χєрцєгь 

с т є φ ɑ ɴ  вьʒдв гоχ χрɑмь с т г о  в є ʌ к о м Ɣ ү ɴ ɑ  χ в ɑ  

гєωрг ɑ м о ʌ є  ємƔ дɑ помоʌнть сь ω  мɴѣ 

грѣштɴомь вʌɑдцѣ моıє мƔ χ Ɣ  † 

Crkva sv. 

ĐorĊa 

Sopotnica kod 

Goraţda (1454) 
V: 193 

da дɑ дɑ сє ʒɴɑ овћє вƔкмɑɴє ʌєжн Vukmane 
Davidovići kod 
Bileće (XVI-

XVII) 

V: 200 

da дɑ 

ɑ сє ɴєκɑ сє ʒɴɑ тκо ωв … (ʌ)єжʜ тв ь … м … 

цɑ ʜћɑ м … сʜɴь (с) своʜωмь  Ɣжомь ωво ʌєжʜ 

вɑ ɴɑ своʜω Бɑщʜɴє тκо ɴє ʒɴɑ ɑ ʒɴɑш дɑ 

п оκʌєтɑ  Ɣκɑ тɑ κоѣ ћє ωво п ємєстʜтʜ Б ɑтʜє 

погʜБоχь 

Tvr(tko) i Ruţa 
Pazalje kod 

Rudog (XV) 
V: 215 

da дɑ 

χɑсɑɴь ʜ ɑχмɑть дьвɑ  ɑдʜʌовʜћɑ сʜɴɑ ʜ ωто 

стɑ ʜ χɑсɑɴь Ɣм о є ʜ ωто Бʜєшє є ь Бʜшє 

ƔʒƔ ьχƔ үовєκє ɑ юɴɑүє юɴɑκɑ ʜ тоʜ ɴєговь 

Б ɑть ɑχмɑть вєʌʜκє жɑʌостʜ  ɑдʜ пʜсɑшє ωвω ʜ 

дɑ є Бʌɑсовєɴь тκо ћє п оʜтʜ ʜ п оκʌєт є κωʜ 

п ʜвɑʌʜтʜ 

Hasan i Ahmat 

Radilović 

Ĉadovina kod 

Rogatice (XV-
XVI) 

V: 217 

da дɑ 

ʜ погʜБє ɴɑ Бою дєспотовƔ ɑ сʜ є Бʜʌгь мɑχмƔтɑ 

Б ɑɴκовʜћɑ ɴɑ своʜ Бɑштʜɴє ɴɑ пєт овƔ поʌƔ дɑ 

є Бʌɑ с овєɴɑ  Ɣκɑ κоѣ сʜєүє ʜ пʜсɑ 

Mahmut 
Branković 

Brankovići kod 

Rogatice (1454-

1459) 

V: 225 

da дɑ 

вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴ(ɑ) ɑʒь Богдɑɴь ɴɑ д ɑгɑѣ ɴовʜ 

κɑмєɴʜ постɑвʜχь ɑ сє пʜсɑ вƔκɑш(ʜ)ɴɑ свомь 

гдɴʜ  ɑѣ κоʜ мє Бʜшє вєомѣ сьБʌƔдʜƔ ʒɑто моʌƔ 

вɑсь господо ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ ɴь є є үєтє вѣ 

Бʜтʜ κɑκо оɴь ɑ оɴь ɴє мо є κɑκо вʜ ʜ дɑ вʜстє 

дɑ ћєтє Ɣм ʜтʜ ʜ всʜ вʜ домƔ погʜɴƔтʜ п ɑвʜ ɑ 

пƔсть мʜ сʌɑвɑ үє тʜ сʌѣщ(ʜ) 

Dragaj  
Pojska kod 

Zenice (XV) 
V: 253 
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da дɑ 

вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴ(ɑ) ɑʒь Богдɑɴь ɴɑ д ɑгɑѣ ɴовʜ 

κɑмєɴʜ постɑвʜχь ɑ сє пʜсɑ вƔκɑш(ʜ)ɴɑ свомь 

гдɴʜ  ɑѣ κоʜ мє Бʜшє вєомѣ сьБʌƔдʜƔ ʒɑто моʌƔ 

вɑсь господо ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ ɴь є є үєтє вѣ 

Бʜтʜ κɑκо оɴь ɑ оɴь ɴє мо є κɑκо вʜ ʜ дɑ вʜстє 

дɑ ћєтє Ɣм ʜтʜ ʜ всʜ вʜ домƔ погʜɴƔтʜ п ɑвʜ ɑ 

пƔсть мʜ сʌɑвɑ үє тʜ сʌѣщ(ʜ) 

Dragaj  
Pojska kod 

Zenice (XV) 
V: 253 

da дɑ 

ʜ Ɣ томь стєћє ж(ʜ)χ  поүтєɴо ʜ сʌɑвɴо є є ʒɴɑχь 

дɑ є Ɣм … ɑ тɑʜ г єБь  Ɣүʜɴʜχ(ь) (Ɣ)ʒвƔκоχ  ʒɑ 

свогɑ  жʜвотɑ  БоyдƔћє(м)оy ʜ посʌ(ʜ) 

оyʒвƔүєɴ(ʜѣ) г єБɑ ɴɑ үєтв ьто ʌʜто тоʜ пʜсɑχь 

ɴɑ үƔɑɴ ɑ п ʜдɑʌʜ сє Б(ог)Ɣ ωБɑ ɴɑ ʌʜт(ʜ)χь κʜ … 

мь жʜв … 

 

Gornje Turbe 
kod Travnika 

(1451) 

V: 255 

da дɑ 

сє˖ κƔћɑ˖ мʜʌƔтʜɴɑ˖ мɑ оєв(ʜћɑ) ʜ ɴєговє˖ 

жєɴє˖ вʌɑдʜсɑвє ʜ ɴʜю дʜтцє ʜ ʜ Ɣ ʜмє мʜʌƔтʜɴь 

дɑ сє˖ ɴʜтκо ь˖ ɴє стɑвʜ˖ ш ɴʜмь 

Milutin 

Marojević 

Carevac u 
Starom selu kod 

Glamoĉa (XV) 

V: 261 

da дь 
ɑ сє ʌєжʜ  ɑдосɑвь χє ɑκовʜћь ωво ʌєгоχь ɴɑ 

свωʜ пʌємєтоʜ гоʌƔБɑүʜ ʜ дь є ʌɑκɑ Бʌгɑ 

Radosav 
Heraković 

Boljuni kod 
Stoca (XV) 

V: 62 

da д(ɑ) 

сʜє: ʌєжʜ: мʜχоʜо: грɑχовүʜћь: прɑвє: в(ʜ)рє 

рʜмскє (к)оʜ: поүтєɴо (χ)оћɑшє ʜ (Б)огƔ сє 

мо(ʌɑ)шє: ʜ доБро (к)ɴʜгƔ: ʒɴɑ(шє дɑ)ʜ мƔ Бо(жє 

дƔ)шʜ д(ɑ) БƔдє (спɑсє)ɴь 

Mihojo 

Grahovĉić 

Brajkovići kod 

Bile (XVI) 
T: 3 

Dabiši дɑБʜшʜ 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 

Milošević  

Koĉerin kod 
Lištice (1410-

1411) 

V: 1 

Dabiţiv дɑБнжнвь 
ɑ сє ʌєжн дɑБнжнвь рɑдωвɑɴωвнћь үωүє тɑкω дɑ 

сн Бʌɑг 

Dabiţiv 
Radovanović 

Ubosko kod 
Ljubinja (XV) 

V: 98 

Dabiţiv дɑБʜжʜвь 

† вь ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ ст го дχ ɑ сє ʌєжʜ  ɑБɑ Бж ʜɑ 

поʌʜχ ɑɴʜ⊦ɑ ɑ ʒовомь мʜ ьсκʜмь госпо⊦ɑ 

 ɑдɑүɑ жоyпɑɴɑ ɴєɴьцɑ үʜχо ʜћɑ κƔүьɴʜцɑ ɑ 

ɴєвѣстɑ жƔпɑɴɑ в ɑтьκɑ ʜ сʌƔгє дɑБʜжʜвɑ ʜ 

тєпьүʜıє  стʜпьκɑ ɑ κьүʜ жƔпɑɴɑ мʜʌьтѣɴɑ 

д ɑжʜвоıє вʜκɑ ɑ κɑʒɴьцƔ сɴʜκƔ сєст ɑ ɑ постɑвʜ 

сь Бѣʌѣгь ɴє сɴ ь дɑБʜжʜвь с Бжʜωмь помощʜю 

сɑмь (с) своʜмʜ ʌƔдьмʜ ɑ вь дɴ(ʜ) гдɴɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ 

Polihranija 

Radaĉa 

Veliĉani u 
Popovu polju 

(1377-1391) 

V: 102 

Dabiţiv дɑБʜжʜвь 
ɑ сє ʌєжʜ дɑБʜжʜвь ɴɑ сво(єʜ) ʒємʌʜ ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ɑ ɴє ом ьсʜв сє 
Dabiţiv 

Berisalići kod 

Olova (XIV-

XV) 

V: 233 

Dabiţiv дɑБнжнвь 
† ɑ сє ʌєжʜ дɑБнжнвь мɑрьковнүь кон дɑɴь 

ʌєг(оχ)ь тнмє … Б(р)ɑть мон вƔкь поБнʌєжн 

Dabiţiv 

Markoviĉ 

ĐurĊevac na 

Drini (XV) 
V: 315 

Dabiţiv* дɑБʜжʜвь 

† ɑ сє ʌєжʜ дɑБʜжʜвь д ɑшκовʜћь ɴɑ своєʜ 

ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ κɑдɑ χтєχь поБʜтʜ тɑдɑ ʜ 

Ɣм ѣχь Ɣсѣүє ɴɑ мє κɑмʜ мʜʌƔтʜɴь κɑБʌовʜћь Ɣ 

годƔшʜ ɑ пʜсɑ ɴʜκоʌɑ д ɑгоʌєвʜћь 

Dabiţiv 
Drašković 

Brkići kod 
Kalesije (XV) 

V: 306 

Dabiţiva дɑБʜжʜвɑ 

† вь ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ ст го дχ ɑ сє ʌєжʜ  ɑБɑ Бж ʜɑ 

поʌʜχ ɑɴʜ⊦ɑ ɑ ʒовомь мʜ ьсκʜмь госпо⊦ɑ 

 ɑдɑүɑ жоyпɑɴɑ ɴєɴьцɑ үʜχо ʜћɑ κƔүьɴʜцɑ ɑ 

ɴєвѣстɑ жƔпɑɴɑ в ɑтьκɑ ʜ сʌƔгє дɑБʜжʜвɑ ʜ 

тєпьүʜıє  стʜпьκɑ ɑ κьүʜ жƔпɑɴɑ мʜʌьтѣɴɑ 

д ɑжʜвоıє вʜκɑ ɑ κɑʒɴьцƔ сɴʜκƔ сєст ɑ ɑ постɑвʜ 

сь Бѣʌѣгь ɴє сɴ ь дɑБʜжʜвь с Бжʜωмь помощʜю 

сɑмь (с) своʜмʜ ʌƔдьмʜ ɑ вь дɴ(ʜ) гдɴɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ 

Polihranija 

Radaĉa 

Veliĉani u 

Popovu polju 
(1377-1391) 

V: 102 
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Dabiţiva дɑБʜжвɑ 

мц ɑ  мɑ тɑ ɑı п ѣстɑвʜ сє  ɑБɑ Бж ʜ⊦ɑ м ʜѣ ɑ 

ʒовомь дв ц ɑ попɑ дɑБʜжвɑ под Ɣжʜє вɑ ʌѣт 

ςΨʌθ 

Marija Divica 
Vidoštak kod 

Stoca (1231) 
V: 53 

daj дɑʜ 

въ дɴʜ κɴєʒɑ вєʌʜєгɑ м†χо†ʌɑ въм ѣ жоyпɑɴъ 

г ъдъ т ѣБъ†ɴъсκ† ʜ въ то ʌѣто ʒ†дɑ ємоy  ɑκоy 

Б ɑтъ жоyпɑɴъ  ɑдомʜ ъ съ сɴъмʜ єговѣмʜ † 

жєɴɑ ємоy твɑ ɑ моʜст ъ ʜмɴємъ Б ɑѣ Бжє тʜ 

дɑʜ ʒд ɑвʜє 

ţupan Grd 

Police kod 

Trebinja (1151-

1177) 

V: 129 

daj дɑʜ 

сʜ  ц κвъ Бɑɴъ κоyʌʜɴъ ʒʜдɑ єг(дɑ пʌ)ѣɴʜ 

κоyчєвъсκо ʒɑго ʜє: ʜ ɴɑ єɴɑɴ оyг ом(ъ) … оy 

подъго ѣ сʌѣпʜчʜщъ ʜ постɑвʜ своʜ оБ ɑʒъ 

(ɴɑдъ) п ɑгомъ: Б ъ  дɑʜ Бɑɴоy κоyʌʜɴоy ʒд ɑвъє ʜ 

Бɑɴʜ воʜ сʌɑвʜ 

Kulinova ploĉa 

Biskupići-

Muhašinovići 

kod Visokog 
(1193) 

V: 254 

daj дɑʜ 

ʜ Бɑɴʜ пʜсɑχь κ ʜʌє жƔпɑɴь ɑʒъ пʜсɑχъ дєсʜвоʜ 

  … ɑБ ʜ ɑʒъ пʜсɑχь сє пʜсɑ  ɑдоχɴɑ κ ъстʜѣɴɴь 

дєсѣɴь ьɑть … євʜть пʜсɑ (Ɣ) дьɴʜ Бɑɴ(ɑ) 

стѣпɑɴ(ɑ) БогƔ дɑʜ ʒьд ɑвʜє ɑ мь(ɴ)ѣ жʜвоть ɑʒь 

пʜсɑ оБ ɑдь сʜүь мʜʌгост 

Kulinova ploĉa, 

natpisi u 

krugovima 

Biskupići-
Muhašinovići 

kod Visokog 

(XIV) 

V: 254 

daj (дɑ)ʜ 

сʜє: ʌєжʜ: мʜχоʜо: грɑχовүʜћь: прɑвє: в(ʜ)рє 

рʜмскє (к)оʜ: поүтєɴо (χ)оћɑшє ʜ (Б)огƔ сє 

мо(ʌɑ)шє: ʜ доБро (к)ɴʜгƔ: ʒɴɑ(шє дɑ)ʜ мƔ Бо(жє 

дƔ)шʜ д(ɑ) БƔдє (спɑсє)ɴь 

Mihojo 

Grahovĉić 

Brajkovići kod 

Bile (XVI) 
T: 3 

Dakovića дɑковнχɑ ɑ сє к(ɑ)мн в(н)тоɑ дɑковнχɑ Vitoj Dahović 

Radmilović-

Dubrava kod 
Bileće (XV-

XVI) 

V: 197 

Damjan дɑмѣьɴ 
сє ʌєжʜ воʌьєдьɴь Ɣмрє ɑ сє ɴɑ ɴємь спостьвн 

дɑмѣьɴ 
Voljedan 

Podgradac kod 

Bratunca (XV) 
V: 318 

dan д(ɑ)ɴ 

сє ʌєжʜ нвɑɴь вƔкнћєвнћь ɴєкɑ ʒɴɑ Ɣ тн д(ɑ)ɴ дɑ 

коɴо постɑвн тɑн Бнʌєгь мн Ɣшѣүє Брɑт мн 

Бʌɑгоѣ рƔкɑ снɴɑ могɑ ко д(о)вєжє овє костн 

Ivan Vukićević 

Podgradinje u 

Gornjem 
Hrasnu (XV-

XVI) 

V: 81 

dan дɑɴ 
ɑ сɑ жƔпɑɴнцɑ рƔдн прн(тє)шкн дɑɴ кто дɑ сн 

ʒɴɑдɑшє 
ţupanica Rudi 

Gorica kod 

Stoca (XV) 
V: 54 

dan дɑɴь 

… овʜ … ɑɴʜɴь ɑ погʜБє ɴ … сцʜп … (г)осподʜɴʜ 

п ʜвƔ … вʜ доБ ɑ … ɴɑ ш ɴєговʜмь Б ɑтомь 

гоʜүʜɴ … дɑɴь үɑсɑ ʜ постɑвʜ Бʜʌʜгь го … ɴь 

вƔκосɑвь ʜ Б ɑтɑ мƔ Б ɑѣ … (Б) ɑтʜωмь 

 
Vraţići kod 
Ĉelića (XV) 

V: 283 

dan дɑɴь 
† ɑ сє ʌєжʜ дɑБнжнвь мɑрьковнүь кон дɑɴь 

ʌєг(оχ)ь тнмє … Б(р)ɑть мон вƔкь поБнʌєжн 

Dabiţiv 

Markoviĉ 

ĐurĊevac na 

Drini (XV) 
V: 315 

dan дɴь 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтг ɑ дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

κɴєʒь Бɑтʜћь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ 

мʜʌостʜю Бжʜ омь ʜ сʌɑвɴогɑ гɴдɴ ɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ κɴєʒь Босɑɴьсκʜ ɴɑ вʜсоκомь сє поБоʌʜχь 

ɴɑ дƔБоκƔмє мє дɴь доʜдє сʜ Бʜʌʜгь постɑвʜ 

госпоѣ вƔκɑвɑ с моʜмʜ доБ ʜмʜ жʜвƔ мʜ вѣ ɴо 

сʌƔжɑшє ʜ м твƔ мʜ посʌƔжʜ 

knez Batić 

Kopošići kod 
Ilijaša 

(16.8.1420-

18.8.1421) 

V: 245 

dan дɑɴь 
ʜєʒƔсь ɑ сє ʌєжє дьвɑ Брɑтɑ рɑдʜвоʜ ʜ рɑдɑɴь ʜ 

Ɣмрʜє оБɑ Ɣ єдɑɴь дɑɴь 
Radivoj i Radan 

Podţablje kod 

Neuma (XVI) 
P:1 

dǎn дьɴь 

† мсцɑ сєκьтєБ ɑ Ɣ т єтʜ ɴɑ дєстє дьɴь п ѣстɑвʜ 

сє  ɑвь Бж ʜ ћєо гʜѣ : ɴɑ вєүє ʜє χв  ɑ дɴє ɑ 

ʜмєɴємь жƔпɑɴь κ ьɴѣ 

ţupan Krnja 
AranĊelovo kod 

Trebinja (XIII) 
V: 133 

dane дɑɴє 

||| ɑ сє ʌєжн пєтɑрь мнʌɑɴов єɴо пєрн мєтɑ єговɑ 

жєɴɑ н ʒдє вɑн помєɴнтє гɑ прнɴɑпнсɑ нвɑɴє 

кон єднɴо пєрɑ єговн овє дɑɴє 

Petar 
Gradnići kod 
Ţitomislića 

(XVI) 

V: 194 

darove дɑ овє 

вɑ ʜмє твоє п ʜүʜстɑ т оʜцє гдɴɑ гстʜ мʜʌƔтʜɴɑ 

Бʜʌʜгь  одомь ц ьɴʜүɑɴь погʜБ(є) ʜɴо ɴєго ʌʜ 

мʜʌостʜ Божʜєʜ жʜтʜє ɑ жʜχь Ɣ үɑстє Босɑɴκє 

гсподє п ʜмʜχь дɑ овє ω вєʌʜκє гсподє ʜ 

вʌɑстєо ʜ ω г ьүκє гсподє ɑ всє вʜдомо 

gost Milutin 
Humsko kod 
Foĉe (1318) 

V: 190 
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Dasa дɑсɑ ɑ сє дɑсɑ ʌєжн Dasa  

Ţakovo u 

Popovu polju 

(XV-XVI) 

V: 106 

davno дɑвɴо 
н сє ʌєжн стнпко рɑдосɑʌнћь Божє дɑвɴо тн сɑмь 

ʌєгɑω н вєʌє тн мн є ʌєжɑтн 

Stipko 
Radosalić 

Premilovo Polje 

kod Ljubinja 

(XIV-XV) 

V: 89 

dêdina дѣдʜɴɑ 

† вɑь дɴʜ п ьвовѣ ɴɑго κ ɑʌɑ вʌɑдʜсʌɑвɑ 

п ѣстɑвʜ сє  ɑБь … ʜʌɑ по ʜκьʌомь жƔпɑɴь 

п ʜБʜʌшь ɑ … пo Бж ʜ мʌостʜ ɴ … ɑ дѣдʜɴɑ ɴʜоy 

… ʜχ ь ɑκƔ  

ţupan Pribil(i)š 
Police kod 

Trebinja (1241) 
V: 128 

Dejanom дєѣɴомь 

вь ʜмє оцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєтогɑ дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ г ƔБɑүɑ 

воєводє мʜотошɑ поүтєɴɑ ʜ Ɣ т … дєѣɴомь свомь 

ɴɑ п(ʌє)мє(ɴн)том 
 

Seljani kod 

Rogatice (XV) 
V: 218 

dela дєʌɑ 

ɑ сє ʌєжн вƔкоБрɑт вʌɑћєвнћ Божн рɑБ ɑ сє гроБ 

мƔ дєʌɑ снɴ мƔ рɑдоɴɑ тƔ(г)о моѣ ɑ тко ʌн ћє 

мєɴє … 

Vukobrat 

VlaĊević 

Gornje selo kod 
Bileće (XV-

XVI) 

V: 136 

dêlêh дѣχь 
† ɑ сєн ʌєжʜ жƔпɑɴь мєдƔʌʜɴь ɴʜκɑдɑ мɴого ɴє 

ʜмɑχь ɑ ɴʜκɑдɑ ɴʜщɑ ɴєстɑ ɑ дѣχь 
ţupan Medulin 

Vrpolje kod 

Trebinja (XIV) 
V: 115 

Dena* дєɴɑ ɑ сєн ʌєжн дєɴɑ мɑтн попɑ вƔкɑшнɴɑ Dena 

Velika Gareva 

kod Gacka 
(XV-XVI) 

V: 162 

Desên дєсѣɴь 

ʜ Бɑɴʜ пʜсɑχь κ ʜʌє жƔпɑɴь ɑʒъ пʜсɑχъ дєсʜвоʜ 

  … ɑБ ʜ ɑʒъ пʜсɑχь сє пʜсɑ  ɑдоχɴɑ κ ъстʜѣɴɴь 

дєсѣɴь ьɑть … євʜть пʜсɑ (Ɣ) дьɴʜ Бɑɴ(ɑ) 

стѣпɑɴ(ɑ) БогƔ дɑʜ ʒьд ɑвʜє ɑ мь(ɴ)ѣ жʜвоть ɑʒь 

пʜсɑ оБ ɑдь сʜүь мʜʌгост 

Kulinova ploĉa, 

natpisi u 

krugovima 

Biskupići-

Muhašinovići 
kod Visokog 

(XIV) 

V: 254 

deseto дєсєто 

ɑ ʌƔкє стнєпɑɴовɑ роднχ сє Ɣ вєʌнкƔ рɑдость ɑ 

Ɣмр(ѣχь) Ɣ вєʌнкƔ жɑʌость ɑ сє кнпн є 

томɑшєвнƔ Борє ɑ дɑ мƔ дєсєто врєдн 
 

Svitava kod 

Ĉapljine (XV) 
V: 31 

Desivoj дєсʜвоʜ 

ʜ Бɑɴʜ пʜсɑχь κ ʜʌє жƔпɑɴь ɑʒъ пʜсɑχъ дєсʜвоʜ 

  … ɑБ ʜ ɑʒъ пʜсɑχь сє пʜсɑ  ɑдоχɴɑ κ ъстʜѣɴɴь 

дєсѣɴь ьɑть … євʜть пʜсɑ (Ɣ) дьɴʜ Бɑɴ(ɑ) 

стѣпɑɴ(ɑ) БогƔ дɑʜ ʒьд ɑвʜє ɑ мь(ɴ)ѣ жʜвоть ɑʒь 

пʜсɑ оБ ɑдь сʜүь мʜʌгост 

Kulinova ploĉa, 

natpisi u 

krugovima 

Biskupići-

Muhašinovići 

kod Visokog 
(XIV) 

V: 254 

despotovu дєспотовƔ 

ʜ погʜБє ɴɑ Бою дєспотовƔ ɑ сʜ є Бʜʌгь мɑχмƔтɑ 

Б ɑɴκовʜћɑ ɴɑ своʜ Бɑштʜɴє ɴɑ пєт овƔ поʌƔ дɑ 

є Бʌɑ с овєɴɑ  Ɣκɑ κоѣ сʜєүє ʜ пʜсɑ 

Mahmut 
Branković 

Brankovići kod 

Rogatice (1454-

1459) 

V: 225 

deste дєстє 

† мсцɑ сєκьтєБ ɑ Ɣ т єтʜ ɴɑ дєстє дьɴь п ѣстɑвʜ 

сє  ɑвь Бж ʜ ћєо гʜѣ : ɴɑ вєүє ʜє χв  ɑ дɴє ɑ 

ʜмєɴємь жƔпɑɴь κ ьɴѣ 

ţupan Krnja 
AranĊelovo kod 
Trebinja (XIII) 

V: 133 

dijak дʜѣκь 

вɑ ʜмє Божʜє ɑ сє ʌєжʜ оʒ ʜɴь κопʜєвʜћь 

жƔпɑɴь κɴєʒɑ пɑвʌɑ сє пʜсɑ дʜѣκь мʜʌосɑʌʜћь 

 ɑдоє ʜћь см ьтʜ ɴє поʜсκɑχь ɴɑвʜдѣɴь 

κ ɑʌєвсв(ɑ) Босɑɴсκогɑ ʜ госпоцтвɑ с ьБьсκогɑ 

ʒɑ могɑ гɴɑ сʌƔжБƔ Бодошє мє ʜ сѣκошє мє ʜ 

стѣ ɑшє ʜ тƔʜ см ьтʜ ɴє допɑдоχь ʜ Ɣм ʜχь ɴɑ 

 ощство χ ʜство ʜ гɴ мє воєводɑ ωκ ʜʌʜ ʜ 

Ɣκопɑ ʜ поБѣ(ʌѣ)жʜ 

Ozrin Kopijević 
Varošište u 

Borĉu (XV) 
V: 224 

dijak дѣкь 
ɑ снє ʌєжн рɑБь Божн дѣкь вƔѣɴь дрɑгншнћь 

простн мƔ Б є  грєχє 
Vujan Dragišić 

Njeganovići 

kod Bileće 

(XV) 

V: 147 

dijak дѣкь 
… до … дмнтромь ɴɑ своєн ʒ(є)мʌн но … пнсɑ 

дѣкь рɑдосɑвь н юрьн  

Babajaĉa kod 

Koraja u 

Loparama 
(XIV) 

V: 291 

dijak дʜѣκ 
† ɑ сє ʌєжʜ ʌƔпκо вʌ(ɑ)сɴʜћ ɴɑ пʌємєɴʜтом 

сво(м) … пʜсɑ мƔ сʜɴь дʜѣκ доБ овоʜ 
Ljupko Vlasnić 

Troskoti kod 

Mostara (XIV-

XV) 

V: 47 

dijak дʜѣκь 
… моyжь т(єпь)үʜѣ Бɑт(ɑʌо) Босɑɴьсκ(ʜ) ɑ пʜсɑ 

 ɑдомʜʌь дʜѣκь 
tepĉija Batalo 

Gornje Turbe 

kod Travnika 

(poslije 1400) 

V: 257 
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dijak дʜκь 
ɑ сє ʌєжʜ  ɑдʜүь ɑ Б ɑт сʜүє д ɑгʜшɑ ɴɑ Б ɑт(ɑ) 

ɑ сє пʜшє дʜκь сємо ɑд Ɣсʜүє κовɑү мʜʌʜћ 
Radiĉ 

Boljuni kod 

Stoca (XV-

XVI) 

V: 70 

dijak дʜκь 
ɑ сє ʌєжʜ доБ ɑ вʌɑдʜκовκɑ є ʜɴɑ вƔκоцɑмʜћ 

пʜшє дʜκь сємо ɑдь 

Jerina 
Vukocamić 

Boljuni kod 
Stoca (XV) 

V: 78 

dijak дк 

† вь нмє ωтцɑ н снɴ(ɑ) н свєтогɑ дχɑ ɑ сє кɑмн 

стɑп⊦ɑɴɑ трѣдɑɴовнћь † ɑ сє пнсɑ ⊦ɑ дк 

ɴɑповнщь 

Stapjan 

Trêdanović 

Hodovo kod 

Stoca (XV-
XVI) 

V: 52 

dijak дьѣɑкь … сє пнсɑ дьѣɑкь кьɴєʒɑ χрьвɑтнɴɑ  

Osredak kod 
Doboja (1299-

1314) 

V: 278 

dijak* днѣ(к)ь 

† сє ʌєжʜ Брɑɴко вєрьков(нћь) … ʒємʌн ɴɑ 

пʌємєɴнтон п … ɴɑ ɴємь Брɑтнѣ Бѣʌѣгь 

мнʌьБрɑть н мнʌько  н снɴь о … нʌько ɑ пнсɑ гɑ 

прѣрɑдь днѣ(к)ь тврьдѣɴовнүь 

Branko 

Verković 

Kikaĉi kod 

Tuzle (XV) 
V: 297 

dijak* дʜѣ(κ)ь 

… ʌєжʜ Б  …  ьдоєвʜүь (ɴ)ɑ ʒємʌʜ тƔжд(ʜ) 

постɑвʜ ɴɑ ɴь … єɴь п ѣχтѣɴь  ɑдосɑʌ(ʜү)ь 

пɑсто ɑκь мƔ ʜ ωʒ ьκо сʜɴь м(Ɣ) доБ ʜ жʜвь ʜ 

Ɣм (ѣ) сє (п)ʜсɑ д ɑгоє дʜѣ(κ)ь 

 

Zaselak kod 

Zvornika (XV) 
V: 311 

ditce дʜтцє 

сє˖ κƔћɑ˖ мʜʌƔтʜɴɑ˖ мɑ оєв(ʜћɑ) ʜ ɴєговє˖ 

жєɴє˖ вʌɑдʜсɑвє ʜ ɴʜю дʜтцє ʜ ʜ Ɣ ʜмє мʜʌƔтʜɴь 

дɑ сє˖ ɴʜтκо ь˖ ɴє стɑвʜ˖ ш ɴʜмь 

Milutin 

Marojević 

Carevac u 

Starom selu kod 
Glamoĉa (XV) 

V: 261 

Divac дʜвɑць 

† ɑ сє ʌєжʜ дʜвɑць ʒʌɑтɑ ь ʜ (с) своʜωмь жєɴомь 

мʜʌостʜю Бжʜомь ʒɑ могɑ жʜвотɑ κомƔ годʜ 

сʌƔжʜχь сʌƔжʜχь мƔ п ɑвовѣ ьɴо χʜ 

Divac zlatar sa 

ţenom 

Mršići kod 

Vlasenice (XV) 
V: 241 

Divân днвьɴь 

† ɑ сє ʌєжн стонсɑвь мнʌошєвнћь ɴɑ свон ʒємʌн 

ɴɑ пʌємєɴнтон когɑ мɴого ʌƔдн ʒɴɑшє ɑ сє ұнɴн 

прнБнʌь Бѣʌопүєʌɑɴнɴь ɑ пнсɑ днвьɴь сɴь єговь 

Stojsav 

Milošević 

Gradac kod 

Konjica (XV) 
V: 16 

Divica днвнцɑ ɑ сє ʌєжн вʌɑднсɑвɑ днвнцɑ Vladisava 

Humi-Lišani 

kod Mostara 

(XV) 

V: 17 

Divica дв ц ɑ 

мц ɑ  мɑ тɑ ɑı п ѣстɑвʜ сє  ɑБɑ Бж ʜ⊦ɑ м ʜѣ ɑ 

ʒовомь дв ц ɑ попɑ дɑБʜжвɑ под Ɣжʜє вɑ ʌѣт 

ςΨʌθ 

Marija Divica 
Vidoštak kod 

Stoca (1231) 
V: 53 

Divnu днвɴƔ 

дɑ сє ʒɴɑ кɑко Бн Ɣ мɑркɑ пєтровнћь ωсɑмь 

снɴовɑ ωд пʌємєɴɑ понмнʌнћь н Ɣснкошє 

кɑмєɴь ɴɑ ωцɑ мɑркɑ н ɴɑ мɑтєрь днвɴƔ 

Petrović Marko 

i Divna 

Ledinac kod 

Lištice (XV) 
V: 2 

Dmitrija дмʜт ʜѣ 

† вɑ ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ стɑго дχɑ ɑ сє дво ь 

воєводє мɑсɴɑ ʜ ɴєговʜю сɴƔ  ɑдосʌвɑ ʜ 

м осʌвɑ сє пʜсɑ  ɑБь Бжʜ ʜ стɑго дмʜт ʜѣ Ɣ дɴʜ 

гдɴɑ κ ɑʌɑ Ɣг ьсκогɑ ʌоʜшɑ ʜ гɴɑ Бɑɴɑ 

Босɑɴьсκогɑ тв ьтκɑ тκо Бʜ то пот ьʌь дɑ є 

п оκʌєть ωц мь ʜ сɴомь ʜ стʜмь дχомь 

vojvoda Masan 
Donja Dreţnica 

(1355-1357) 
V: 15 

Dmitrom дмнтромь 
… до … дмнтромь ɴɑ своєн ʒ(є)мʌн но … пнсɑ 

дѣкь рɑдосɑвь н юрьн  

Babajaĉa kod 
Koraja u 

Loparama 

(XIV) 

V: 291 

dne дɴє 

† мсцɑ сєκьтєБ ɑ Ɣ т єтʜ ɴɑ дєстє дьɴь п ѣстɑвʜ 

сє  ɑвь Бж ʜ ћєо гʜѣ : ɴɑ вєүє ʜє χв  ɑ дɴє ɑ 

ʜмєɴємь жƔпɑɴь κ ьɴѣ 

ţupan Krnja 
AranĊelovo kod 

Trebinja (XIII) 
V: 133 

dni дɴ(ʜ) 

† вь ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ ст го дχ ɑ сє ʌєжʜ  ɑБɑ Бж ʜɑ 

поʌʜχ ɑɴʜ⊦ɑ ɑ ʒовомь мʜ ьсκʜмь госпо⊦ɑ 

 ɑдɑүɑ жоyпɑɴɑ ɴєɴьцɑ үʜχо ʜћɑ κƔүьɴʜцɑ ɑ 

ɴєвѣстɑ жƔпɑɴɑ в ɑтьκɑ ʜ сʌƔгє дɑБʜжʜвɑ ʜ 

тєпьүʜıє  стʜпьκɑ ɑ κьүʜ жƔпɑɴɑ мʜʌьтѣɴɑ 

д ɑжʜвоıє вʜκɑ ɑ κɑʒɴьцƔ сɴʜκƔ сєст ɑ ɑ постɑвʜ 

сь Бѣʌѣгь ɴє сɴ ь дɑБʜжʜвь с Бжʜωмь помощʜю 

сɑмь (с) своʜмʜ ʌƔдьмʜ ɑ вь дɴ(ʜ) гдɴɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ 

Polihranija 

Radaĉa 

Veliĉani u 

Popovu polju 
(1377-1391) 

V: 102 

dni дɴн 
† ɑ сє ʌєжн кɴєʒь пɑвɑω комʌѣɴовнћь ɴɑ свон 

пʌємєɴнтон ɴɑ проʒрɑүцƔ Ɣ дɴн воєводє сɑɴдɑʌь 

knez Pavao 

Komlênović 

Bakri kod 

Ĉitluka (1423-

1434) 

V: 11 
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dni дɴн 

† ɑ сє ʌєжн кɴєʒь пɑвɑω комʌнɴовнћь ɴɑ свон 

(пʌє)мєɴнтон ɴɑ проʒрɑүцƔ Ɣ дɴн воєводє 

сɑɴдɑʌь кон гɑ поүтєɴо н внрɴо сʌƔжɑшє Ɣүрьто 

Ɣүрьто ɴɑ пʌємєɴнтєн 

knez Pavao 

Komlinović 

Bakri kod 

Ĉitluka (1423-

1434) 

V: 12 

dni дɴʜ 

† вɑ ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ стɑго дχɑ ɑ сє дво ь 

воєводє мɑсɴɑ ʜ ɴєговʜю сɴƔ  ɑдосʌвɑ ʜ 

м осʌвɑ сє пʜсɑ  ɑБь Бжʜ ʜ стɑго дмʜт ʜѣ Ɣ дɴʜ 

гдɴɑ κ ɑʌɑ Ɣг ьсκогɑ ʌоʜшɑ ʜ гɴɑ Бɑɴɑ 

Босɑɴьсκогɑ тв ьтκɑ тκо Бʜ то пот ьʌь дɑ є 

п оκʌєть ωц мь ʜ сɴомь ʜ стʜмь дχомь 

vojvoda Masan 
Donja Dreţnica 

(1355-1357) 
V: 15 

dni дɴʜ 

† вь дɴʜ гдɴɑ воєдє сɑɴдѣʌɑ ɑ сєʜ ʌєжʜ κɴєʒь 

поκ ɑѣць ωʌʜвє овʜћь Б ɑтʜω ʜ вʌɑстєʌє ѣ 

поκ ɑѣць гɴƔ момƔ сʌƔгɑ що моχь вь п ɑвɑдʜ 

тоʌʜκо χоχь Ɣ момь домʜ Богь мʜ подʜʌʜ ѣ 

могɑχь гɴɑ могɑ ʜ д Ɣгɑ могɑ Ɣ поүтєɴʜ п ʜѣтʜ 

ʜ Ɣ томь момь доБ ʜ догє см ьть Ɣ в ємє жнвотɑ 

домь моѣ ωжɑʌостнχь 

knez Pokrajac 

Oliverović 

Vrpolje kod 

Trebinja (1413) 
V: 117 

dni дɴʜ 

† вɑь дɴʜ п ьвовѣ ɴɑго κ ɑʌɑ вʌɑдʜсʌɑвɑ 

п ѣстɑвʜ сє  ɑБь … ʜʌɑ по ʜκьʌомь жƔпɑɴь 

п ʜБʜʌшь ɑ … пo Бж ʜ мʌостʜ ɴ … ɑ дѣдʜɴɑ ɴʜоy 

… ʜχ ь ɑκƔ  

ţupan Pribil(i)š 
Police kod 

Trebinja (1241) 
V: 128 

dni дɴʜ 

въ дɴʜ κɴєʒɑ вєʌʜєгɑ м†χо†ʌɑ въм ѣ жоyпɑɴъ 

г ъдъ т ѣБъ†ɴъсκ† ʜ въ то ʌѣто ʒ†дɑ ємоy  ɑκоy 

Б ɑтъ жоyпɑɴъ  ɑдомʜ ъ съ сɴъмʜ єговѣмʜ † 

жєɴɑ ємоy твɑ ɑ моʜст ъ ʜмɴємъ Б ɑѣ Бжє тʜ 

дɑʜ ʒд ɑвʜє 

ţupan Grd 

Police kod 

Trebinja (1151-

1177) 

V: 129 

dni дɴн ɑ сє ʌєжн … ʌєто ʒω дɴн н  

Stepen kod 

Gacka (1562) 
V: 158 

dni дъɴн 
поʌєтɑ дрƔсɑɴъ дрɑжєтɑ үнɴƔ рɑкƔ ɴɑдъ 

мɑтєрню Ɣ дъɴн сʌɑвъɴъгɑ кɴєʒɑ χрɑмъкɑ 
Crkva sv. Petra 

Ĉiĉevo kod 
Trebinja (1177-

1200) 

V: 130 

dni дьɴʜ 

вь дьɴʜ Б(ɑ)ɴɑ вєʌʜκ(ɑ)го κƔʌʜɴ(ɑ) Бѣшє 

г ɑ(д)ѣшɑ сƔʜдʜ(ѣ) вєʌʜ Ɣ ɴєг(о) ʜ сьʒʜдɑ … 

св єтɑго ю ʜѣ ʜ сє ʌєжʜ Ɣ ɴ(є)го ʜ жєɴɑ єгвɑ  үє 

поʌожʜ(т)є мє Ɣ ɴєго ɑ сє ʒʜдɑ д ɑжє 

о(χ)мƔүɑɴıɴь ємƔ воʌьı Б є: ɴ(ь) (ɑ)ʒь пʜсχь п о … 

ћь 

sudija Gradêša 
Podbreţje kod 
Zenice (poslije 

1193) 

V: 252 

dni дьɴʜ 

ʜ Бɑɴʜ пʜсɑχь κ ʜʌє жƔпɑɴь ɑʒъ пʜсɑχъ дєсʜвоʜ 

  … ɑБ ʜ ɑʒъ пʜсɑχь сє пʜсɑ  ɑдоχɴɑ κ ъстʜѣɴɴь 

дєсѣɴь ьɑть … євʜть пʜсɑ (Ɣ) дьɴʜ Бɑɴ(ɑ) 

стѣпɑɴ(ɑ) БогƔ дɑʜ ʒьд ɑвʜє ɑ мь(ɴ)ѣ жʜвоть ɑʒь 

пʜсɑ оБ ɑдь сʜүь мʜʌгост 

Kulinova ploĉa, 

natpisi u 
krugovima 

Biskupići-
Muhašinovići 

kod Visokog 

(XIV) 

V: 254 

dni* дɴʜ 

… сʌɑвɑ вєʌʜ(κомƔ) (г)дʜɴƔ † БɑɴƔ ɑʒ(ь) пʜсɑχь 

дɴʜ м ɑ    ɑɑθг ʜ свѣщɑ ɑє пʜс … ʜ поʜдо(χь) 

стɑʒɑмɑ (Б)ɑɴɑ κƔʌʜɴɑ доБ ʜгɑ † ʜ пɑɑсɑχƔ κʜ 

ю оʜ ѣ сɑдʜ ʜʒʜтʜ щ… 

 

Podbreţje kod 

Zenice, stariji 

natpis (1193) 

V: 252 

doba доБɑ 
ɑ сє ʌєжʜ вƔκьшʜɴь доБ ɑшʜɴовʜћь Ɣ тоʜ доБɑ 

Ɣм( )ʜєχь свɑκомƔ мє жɑω Бʜ момƔ 

Vuk(a)šin 

Dobrašinović 

Konjsko kod 

Trebinja (XV-
XVI) 

V: 132 

doba доБɑ 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ (с)ɴɑ ʜ свєтогɑ д(χɑ) (сє) ʌєжʜ 

доБ ʜ Бдɑɴь доБ огɑ домьшє ωʒ ѣɴовʜүɑ сʜɴь Ɣ 

тоʜ доБɑ Ɣм ѣχь ɴʜ сє Бѣχь ωм ɑʒʜʌь ʒʌƔ ɴʜ 

доʜ(до) доБ Ɣ ʜ κто мє ʒɴɑшє всɑκь мє жɑʌɑшє 

доБ ь χотѣχь юɴɑκь Бʜтʜ ɑʌʜ мʜ см ѣть п ѣκ ɑтʜ 

ω(т)ʜдоχь (ωт) ωтьцɑ вєωмʜ пєүɑωɴɑ ʜ 

пκʌ(о)ɴʜо всоʜ моʜωʜ д жʜɴʜ ʜ Бʌмь ʌБьвтʜ ɴѣχь 

κ моєʜмь вс(ʜ)мь поћʜ  дɑɴовʜү χɑɴь сω 

Bogdan 

Ozrênoviĉ 

Blaţevići kod 
Rogatice 

(poslije 1486) 

V: 211 
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dobar доБ ь 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ (с)ɴɑ ʜ свєтогɑ д(χɑ) (сє) ʌєжʜ 

доБ ʜ Бдɑɴь доБ огɑ домьшє ωʒ ѣɴовʜүɑ сʜɴь Ɣ 

тоʜ доБɑ Ɣм ѣχь ɴʜ сє Бѣχь ωм ɑʒʜʌь ʒʌƔ ɴʜ 

доʜ(до) доБ Ɣ ʜ κто мє ʒɴɑшє всɑκь мє жɑʌɑшє 

доБ ь χотѣχь юɴɑκь Бʜтʜ ɑʌʜ мʜ см ѣть п ѣκ ɑтʜ 

ω(т)ʜдоχь (ωт) ωтьцɑ вєωмʜ пєүɑωɴɑ ʜ 

пκʌ(о)ɴʜо всоʜ моʜωʜ д жʜɴʜ ʜ Бʌмь ʌБьвтʜ ɴѣχь 

κ моєʜмь вс(ʜ)мь поћʜ  дɑɴовʜү χɑɴь сω 

Bogdan 

Ozrênoviĉ 

Blaţevići kod 
Rogatice 

(poslije 1486) 

V: 211 

dobar* доБɑрь 

сє ʌєжʜ ʌƔкь сʜɴь пɑвʌɑ пʌɑвʜүʜћь ɑ сє пʜшє 

Брɑть ɴєговь рɑдʜɴь Брɑтє доБɑрь тʜ вь дƔшʜ 

твоє ɴɑ ʌ … 

Luka 
Brajkovići kod 

Bile (XVI) 
T: 6 

dobra доБ ɑ 
ɑ сє ʌєжʜ доБ ɑ вʌɑдʜκовκɑ є ʜɴɑ вƔκоцɑмʜћ 

пʜшє дʜκь сємо ɑдь 

Jerina 
Vukocamić 

Boljuni kod 
Stoca (XV) 

V: 78 

dobra доБ ɑ 
ɑ сє ʌєжʜ доБ ɑ жєɴɑ стɑɴɑ ћƔ єɴовʜцɑ сʜєүє 

ʒєʌʜѣ ɑ (п)ʜшє  ɑто 

Stana 

Đurenovica 

Boljuni kod 

Stoca (XV) 
V: 79 

dobra доБ ɑ 

… овʜ … ɑɴʜɴь ɑ погʜБє ɴ … сцʜп … (г)осподʜɴʜ 

п ʜвƔ … вʜ доБ ɑ … ɴɑ ш ɴєговʜмь Б ɑтомь 

гоʜүʜɴ … дɑɴь үɑсɑ ʜ постɑвʜ Бʜʌʜгь го … ɴь 

вƔκосɑвь ʜ Б ɑтɑ мƔ Б ɑѣ … (Б) ɑтʜωмь 

 

Vraţići kod 

Ĉelića (XV) 
V: 283 

Dobrašinović доБ ɑшʜɴовʜћь 
ɑ сє ʌєжʜ вƔκьшʜɴь доБ ɑшʜɴовʜћь Ɣ тоʜ доБɑ 

Ɣм( )ʜєχь свɑκомƔ мє жɑω Бʜ момƔ 

Vuk(a)šin 

Dobrašinović 

Konjsko kod 
Trebinja (XV-

XVI) 

V: 132 

dobrê доБ ѣ 

† ɑ сє ʌєжʜ Бгɑдɑɴь χɑтєʌєвʜћь  ɑдʜүɑ воєводє 

сʌƔгɑ Ɣ доБ ʜ үɑсь  одʜχ сє Ɣ доБ ѣ Ɣ д Ɣжʜɴ 

п ɑво үʜɴє ʜ Ɣм ѣχь гдɴƔ вѣ ɴо сʌƔжє ɑ сɑʜ 

Бʜʌєгь сʜɴовє моʜ постɑвʜшє 

Bogdan 

Hateljević 

Milavići u 

Dabra polju 
(1391-1404) 

V: 93 

dobrê доБ ѣ 

сє єсть поκоʜщє оБ ɑдɑ χ (ж)ʜүʜћɑ ʜ доБ ѣ жʜ(χ) 

ɴɑ сʜємь свѣтƔ ʜ ʌ(є)жє ɴ(ɑ) своєʜ ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ в ьχƔ мѣсχ ʜ постɑвʜ ɴɑ ɴмь сʜ 

Бѣʌгь сʜɴь єго 

Obrad Hr(ţ)iĉić 
Vakuf kod 

Šibošnice (XV) 
V: 285 

dobrê доБрѣ 

† сє ʌєжʜ мнʌьць црьɴнүь доБрѣ жнвь доБрѣ 

Ɣмрѣ снɴɑ Ɣ ɴєгɑ ɴє Бншє снɴовьць кɑмн 

спост(ɑ)вɑ н то мƔ пнсɑ кƔʌьдƔкь † 

Milac Crniĉ 
Pragani kod 
Zvornika (XIV-

XV) 

V: 310 

dobrê доБрѣ 

† сє ʌєжʜ мнʌьць црьɴнүь доБрѣ жнвь доБрѣ 

Ɣмрѣ снɴɑ Ɣ ɴєгɑ ɴє Бншє снɴовьць кɑмн 

спост(ɑ)вɑ н то мƔ пнсɑ кƔʌьдƔкь † 

Milac Crniĉ 
Pragani kod 
Zvornika (XIV-

XV) 

V: 310 

dobri (д)оБ ʜ 
… ʜмє Божʜє ɑ сє ʌєжʜ т тшь Бɑɴовʜћь (д)оБ ʜ 

вʜтєʒь ɴɑ своωʜ пʌємє(ɴ)ʜтоʜ 

vitez Trt(i)š(a) 
Banović 

Kovanj kod 

Rogatice (prije 

1463) 

V: 221 

dobri доБрн 

† снє ʌєжн доБрн рɑдоє снɴь воєводє стнпɑɴɑ 

ɴ(ɑ) свон Бɑщʜɴʜ ɴɑ Бɑтɴогɑχь сн Бнʌнгь постɑвн 

ɴɑ мє Брɑть мон воєводɑ пєтɑр 

Radoje 

Radimlja kod 

Stoca (oko 
1477) 

V: 45 

dobri доБ ʜ 
ɑ сє ʌєжʜ доБ ʜ юɴɑκь ʜ чоєκ вʌɑтκо вƔκовʜћ 

пʜшє сємо ɑд 
Vlatko Vuković 

Boljuni kod 
Stoca (XV) 

V: 77 

dobri доБ ʜ 

† ɑ сє ʌєжʜ  ɑдʜвоʜ д ɑшүʜћ доБ ʜ юɴɑκь ѣ 

Бʜχь моʌƔ ѣ сє вɑсь ɴє тʜцɑʜтє вʜ ћєтє Бʜтʜ κɑκо 

ѣ ɑ ѣ ɴє могƔ Бʜтʜ κɑκо вʜ 

Radivoj Drašĉić 

Podgradinje u 

Gornjem 

Hrasnu (XIV-

XV) 

V: 82 

dobri доБ ʜ 

† ɑ сє ʌєжʜ Бгɑдɑɴь χɑтєʌєвʜћь  ɑдʜүɑ воєводє 

сʌƔгɑ Ɣ доБ ʜ үɑсь  одʜχ сє Ɣ доБ ѣ Ɣ д Ɣжʜɴ 

п ɑво үʜɴє ʜ Ɣм ѣχь гдɴƔ вѣ ɴо сʌƔжє ɑ сɑʜ 

Бʜʌєгь сʜɴовє моʜ постɑвʜшє 

Bogdan 

Hateljević 

Milavići u 
Dabra polju 

(1391-1404) 

V: 93 

dobri доБ ʜ 

† вь дɴʜ гдɴɑ воєдє сɑɴдѣʌɑ ɑ сєʜ ʌєжʜ κɴєʒь 

поκ ɑѣць ωʌʜвє овʜћь Б ɑтʜω ʜ вʌɑстєʌє ѣ 

поκ ɑѣць гɴƔ момƔ сʌƔгɑ що моχь вь п ɑвɑдʜ 

тоʌʜκо χоχь Ɣ момь домʜ Богь мʜ подʜʌʜ ѣ 

могɑχь гɴɑ могɑ ʜ д Ɣгɑ могɑ Ɣ поүтєɴʜ п ʜѣтʜ 

ʜ Ɣ томь момь доБ ʜ догє см ьть Ɣ в ємє жнвотɑ 

домь моѣ ωжɑʌостнχь 

knez Pokrajac 

Oliverović 

Vrpolje kod 

Trebinja (1413) 
V: 117 

dobri доБрн 

ɑ сє ʌєжн доБрн прнБнсʌɑвь пєтонвнћь ɴɑ свон 

ʒємʌн ɴɑ пʌємєɴнтон сʌƔжнχь БɑɴƔ тврьдвкƔ 

гдɴƔ вѣрьɴо ɴɑ томь погнБоχь п(н)сɑ Бртонѣ 

Pribislav 
Petojvić 

Ljusići kod 

Uloga (1353-

1377) 

V: 182 
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dobri доБрн 
вɑ нмє ωцɑ сɴıьɑ н свɑтго дƔχɑ снє доБрн ʌєжнƔ 

ɑ сɑ мɴомь … кƔ  

Kalinovik 

(XVI) 
V: 184 

dobri доБ ʜ 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ (с)ɴɑ ʜ свєтогɑ д(χɑ) (сє) ʌєжʜ 

доБ ʜ Бдɑɴь доБ огɑ домьшє ωʒ ѣɴовʜүɑ сʜɴь Ɣ 

тоʜ доБɑ Ɣм ѣχь ɴʜ сє Бѣχь ωм ɑʒʜʌь ʒʌƔ ɴʜ 

доʜ(до) доБ Ɣ ʜ κто мє ʒɴɑшє всɑκь мє жɑʌɑшє 

доБ ь χотѣχь юɴɑκь Бʜтʜ ɑʌʜ мʜ см ѣть п ѣκ ɑтʜ 

ω(т)ʜдоχь (ωт) ωтьцɑ вєωмʜ пєүɑωɴɑ ʜ 

пκʌ(о)ɴʜо всоʜ моʜωʜ д жʜɴʜ ʜ Бʌмь ʌБьвтʜ ɴѣχь 

κ моєʜмь вс(ʜ)мь поћʜ  дɑɴовʜү χɑɴь сω 

Bogdan 

Ozrênoviĉ 

Blaţevići kod 

Rogatice 
(poslije 1486) 

V: 211 

dobri* доБ (ʜ) 

ɑ сє ʌєжʜ доБ ʜ гдɴь гость мʜшʌєɴь κомƔ Бʜшє 

п ʜ … по Ɣ єдБʜ ɑв ɑмь своє вєʌʜκо 

гостоʌƔБство (гд)ɴє доБ (ʜ) κɑдɑ п ʜдєшь п ʜдь 

гд ɑ ɴɑшєгɑ ʜсƔ єдɴо … мєɴʜ ʜ ɴɑсь своʜχь 

 ɑБов пʜсɑ г м 

gost Mišljen 

Puhovac kod 

Zenice (poslije 
21.1.1404) 

V: 249 

dobri* доБ ʜ 

ɑ сє ʌєжʜ доБ ʜ гдɴь гость мʜшʌєɴь κомƔ Бʜшє 

п ʜ … по Ɣ єдБʜ ɑв ɑмь своє вєʌʜκо 

гостоʌƔБство (гд)ɴє доБ (ʜ) κɑдɑ п ʜдєшь п ʜдь 

гд ɑ ɴɑшєгɑ ʜсƔ єдɴо … мєɴʜ ʜ ɴɑсь своʜχь 

 ɑБов пʜсɑ г м 

gost Mišljen 

Puhovac kod 

Zenice (poslije 

21.1.1404) 

V: 249 

dobri* доБ ʜ 

… ʌєжʜ Б  …  ьдоєвʜүь (ɴ)ɑ ʒємʌʜ тƔжд(ʜ) 

постɑвʜ ɴɑ ɴь … єɴь п ѣχтѣɴь  ɑдосɑʌ(ʜү)ь 

пɑсто ɑκь мƔ ʜ ωʒ ьκо сʜɴь м(Ɣ) доБ ʜ жʜвь ʜ 

Ɣм (ѣ) сє (п)ʜсɑ д ɑгоє дʜѣ(κ)ь 

 

Zaselak kod 

Zvornika (XV) 
V: 311 

Dobrihniĉ доБрнχьɴнүь 

… (г)єорьгнє ɑ ʒовомь … доБрнχьɴнүь 

(пʌ)ємєɴнтн кɴєжɑɴнɴь сє постɑвн(шє) :д: снɴн: 

χр … 

Georgije 
Bijeljina 

(XIV/XV) 
B: 10 

Dobrilo доБрнʌо 
† сє ʌєжн доБрнʌо прнБнʌовнћь (с) снɴовцємь ш 

ʌƔБєтомь ɑ пнсɑ ωБрɑдь крɑнковнћь 

Dobrilo 

Pribilović sa 

sinovcem 
Ljubetom 

Staro Slano kod 
Trebinja (XIV-

XV) 

V: 110 

Dobrilo доБрнʌо 

† сє ʌєжн доБрнʌо Божнћковнћь ʒ Брɑтомь 

рɑдоємь н снɴовцємь пʌɑвцємь ɑ пнсɑ нвко 

ωБрɑдовнћь 

Dobrilo 

Boţićković sa 
bratom 

Radojem i 

sinovcem 
Plavcem 

Staro Slano kod 

Trebinja (XV) 
V: 111 

Dobrilo* д(о)Брнʌо 

† ɑ сн ʌєжн д(о)Брнʌо БоБɑɴь н Брɑт мƔ внгɑɴь н 

снɴь мƔ нвɑɴншємь н ωво ʌєгосмо ɴɑ с(в)он 

Бɑщнɴон 

Dobrilo Boban, 

Viganj i Ivaniš* 

Ţakovo u 
Popovu polju 

(XV) 

V: 103 

dobrim дωБ ʜмь 

† ɑ сє ʌєжʜ мʜʌоБ ɑть м ьћʜћь с дωБ ʜмь 

сʜɴомь с ʜвɑɴʜшємь Бʜχь жʜвомƔ  ɑдь ɑ м ьтвɑ 

сɑ ɑɴʜχь 

Milobrat Mrćić 
sa sinom 

Ivanišem 

Jasena kod 

Nevesinja (XV) 
V: 173 

dobrimi доБ ʜмʜ 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтг ɑ дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

κɴєʒь Бɑтʜћь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ 

мʜʌостʜю Бжʜ омь ʜ сʌɑвɴогɑ гɴдɴ ɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ κɴєʒь Босɑɴьсκʜ ɴɑ вʜсоκомь сє поБоʌʜχь 

ɴɑ дƔБоκƔмє мє дɴь доʜдє сʜ Бʜʌʜгь постɑвʜ 

госпоѣ вƔκɑвɑ с моʜмʜ доБ ʜмʜ жʜвƔ мʜ вѣ ɴо 

сʌƔжɑшє ʜ м твƔ мʜ посʌƔжʜ 

knez Batić 

Kopošići kod 
Ilijaša 

(16.8.1420-

18.8.1421) 

V: 245 

Dobriš* доБрнш* ɑ сє ʌєжн доБрнш вƔкнћєвнћ 
Dobriš 

Vukićević 

Radmilović-

Dubrava kod 
Bileće (?) 

V: 139 

dobro доБро 

сʜє: ʌєжʜ: мʜχоʜо: грɑχовүʜћь: прɑвє: в(ʜ)рє 

рʜмскє (к)оʜ: поүтєɴо (χ)оћɑшє ʜ (Б)огƔ сє 

мо(ʌɑ)шє: ʜ доБро (к)ɴʜгƔ: ʒɴɑ(шє дɑ)ʜ мƔ Бо(жє 

дƔ)шʜ д(ɑ) БƔдє (спɑсє)ɴь 

Mihojo 
Grahovĉić 

Brajkovići kod 
Bile (XVI) 

T: 3 
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dobroga доБ огɑ 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ (с)ɴɑ ʜ свєтогɑ д(χɑ) (сє) ʌєжʜ 

доБ ʜ Бдɑɴь доБ огɑ домьшє ωʒ ѣɴовʜүɑ сʜɴь Ɣ 

тоʜ доБɑ Ɣм ѣχь ɴʜ сє Бѣχь ωм ɑʒʜʌь ʒʌƔ ɴʜ 

доʜ(до) доБ Ɣ ʜ κто мє ʒɴɑшє всɑκь мє жɑʌɑшє 

доБ ь χотѣχь юɴɑκь Бʜтʜ ɑʌʜ мʜ см ѣть п ѣκ ɑтʜ 

ω(т)ʜдоχь (ωт) ωтьцɑ вєωмʜ пєүɑωɴɑ ʜ 

пκʌ(о)ɴʜо всоʜ моʜωʜ д жʜɴʜ ʜ Бʌмь ʌБьвтʜ ɴѣχь 

κ моєʜмь вс(ʜ)мь поћʜ  дɑɴовʜү χɑɴь сω 

Bogdan 

Ozrênoviĉ 

Blaţevići kod 
Rogatice 

(poslije 1486) 

V: 211 

dobroga доБ огɑ 
† вɑ (ʜ)мє: Бɑ: доБ огɑ: сє: ʒʜдɑ: мʜχɑʌь: свомƔ: 

гдɴ Ɣ: κɴєʒƔ: вƔκƔ  
knez Vuk 

Mali Mošunj 

kod Travnika 

(XV) 

V: 256 

dobroga доБрωгɑ 
ɑ сє кɑмєɴ … нрнсɑвɑ мѣшнɴнћɑ Ɣ доБрωгɑ гдɴɑ 

водє χотнχь н могоχь  

Tvrdoci kod 

Foĉe (XV) 
V: 189 

dobrom доБ омь 

сʜє ʌєжʜ вƔκшɑь мʜт овʜћь ƔБʜшє мє ɴɑ сʌƔжБѣ 

гɴɑ могɑ мɑ ωсвєтʜ мє  ɑдє п ʜБʜсɑʌʜћь … κɑκо 

є вʜдʜто доБ омь ʜ г ɴомƔ 

Vukša Mitrović 

Zovi Do kod 

Nevesinja (prije 

1468) 

V: 172 

dobrom доБром ɑ снє ʌєжн рɑдоє рɑвь Божн доБром внү Radoje 
Davidovići kod 

Bileće (XV) 
V: 203 

Dobrovoj доБ овоʜ 
† ɑ сє ʌєжʜ ʌƔпκо вʌ(ɑ)сɴʜћ ɴɑ пʌємєɴʜтом 

сво(м) … пʜсɑ мƔ сʜɴь дʜѣκ доБ овоʜ 
Ljupko Vlasnić 

Troskoti kod 

Mostara (XIV-
XV) 

V: 47 

dobru доБрƔ 

† ɑ сє ʌєжн нвɑɴь мрьү(н)ћь Ɣ доБрƔ прѣБнχь ɑ ʒɑ 

жнвотɑ ωв кɑмн постɑвнχь н ωстɑвнχ ʌєгоχ ɴ(ɑ) 

поʌовнɴƔ тко ʌн ћє Ɣʒєтн дɑ є прокʌєть 

Ivan Mrĉić 
Fatnica kod 

Bileće (XV) 
V: 150 

dobru доБрƔ 
ɴєкɑ сє ʒɴɑ ɑ сє ʌєжн вƔкь Бɑтрнћєвнћ огрɑдн 

вƔүнɴɑ ωцɑ н доБрƔ мɑтєрь єʌнцƔ 

Vuk Batrićević 
i Jelica 

Trnovica kod 

Bileće (XVI-

XVII) 

V: 157 

dobru доБ Ɣ 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ (с)ɴɑ ʜ свєтогɑ д(χɑ) (сє) ʌєжʜ 

доБ ʜ Бдɑɴь доБ огɑ домьшє ωʒ ѣɴовʜүɑ сʜɴь Ɣ 

тоʜ доБɑ Ɣм ѣχь ɴʜ сє Бѣχь ωм ɑʒʜʌь ʒʌƔ ɴʜ 

доʜ(до) доБ Ɣ ʜ κто мє ʒɴɑшє всɑκь мє жɑʌɑшє 

доБ ь χотѣχь юɴɑκь Бʜтʜ ɑʌʜ мʜ см ѣть п ѣκ ɑтʜ 

ω(т)ʜдоχь (ωт) ωтьцɑ вєωмʜ пєүɑωɴɑ ʜ 

пκʌ(о)ɴʜо всоʜ моʜωʜ д жʜɴʜ ʜ Бʌмь ʌБьвтʜ ɴѣχь 

κ моєʜмь вс(ʜ)мь поћʜ  дɑɴовʜү χɑɴь сω 

Bogdan 

Ozrênoviĉ 

Blaţevići kod 

Rogatice 

(poslije 1486) 

V: 211 

dode додє 

† ɑ сє ʌєжн вʌɑтко Брɑɴьковнћь с тɑɴоровɑ н 

вєүє (с) снɴомь годподѣ мєдɑɴь постɑвн тє к 

вʌɑткƔ додє 

Vlatko 

Branković 

Lastva u 

Gornjem 
Hrasnu (XV) 

V: 84 

doĊoh доћоχь 
… χ єʌ(ɑ) мɴогє ʒємʌє оБʜдєχь ʜ (д)омомь доћоχь 

(п)оүтєɴо постɑχь ʜ ɴ(ɑ) свωʜ Бɑщ(ʜ)ɴʜ (ʌє)гоχь 
Hrelja 

Donja 
Presjenica 

ispod 

Treskavice 
(XIV) 

V: 206 

dog догь 

† ɑ сє пншє рɑдовɑць вƔкɑɴовнћь кƔн ʒɴɑχь 

цьрнɴƔ Ɣ воєводє н догь мƔ ɴє сгрншнχь 

прнѣтєʌє ɴє нʒгƔБнχь 
 

Hutovo (XV) V: 29 

doge догє 

† вь дɴʜ гдɴɑ воєдє сɑɴдѣʌɑ ɑ сєʜ ʌєжʜ κɴєʒь 

поκ ɑѣць ωʌʜвє овʜћь Б ɑтʜω ʜ вʌɑстєʌє ѣ 

поκ ɑѣць гɴƔ момƔ сʌƔгɑ що моχь вь п ɑвɑдʜ 

тоʌʜκо χоχь Ɣ момь домʜ Богь мʜ подʜʌʜ ѣ 

могɑχь гɴɑ могɑ ʜ д Ɣгɑ могɑ Ɣ поүтєɴʜ п ʜѣтʜ 

ʜ Ɣ томь момь доБ ʜ догє см ьть Ɣ в ємє жнвотɑ 

домь моѣ ωжɑʌостнχь 

knez Pokrajac 

Oliverović 

Vrpolje kod 

Trebinja (1413) 
V: 117 

dojde доʜдє 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 
Milošević  

Koĉerin kod 

Lištice (1410-

1411) 

V: 1 
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dojde доʜдє 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 

Milošević  

Koĉerin kod 
Lištice (1410-

1411) 

V: 1 

dojde дондє 
† сн Бʌгь кɴєʒɑ тврьднсɑвɑ Брснɴћ поүтєɴ внтєʒ 

ωвдн ѣдɴь дондє 

knez Tvrdisav 

Brsin(i)ć 

Bujakovina u 

Mreţici kod 
Foĉe (XIV-XV) 

V: 187 

dojde дондє 
† ɑ снє ʌєжн рɑднүь рɑдоєвнћь дондє мє крɑн Ɣ 

† ʒндɑ ɴɑ мє ћƔмонүь ɴо Брɑтн …  

Radiĉ 
Radojević 

Davidovići kod 
Bileće (XV) 

V: 202 

dojde доʜдє 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтг ɑ дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

κɴєʒь Бɑтʜћь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ 

мʜʌостʜю Бжʜ омь ʜ сʌɑвɴогɑ гɴдɴ ɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ κɴєʒь Босɑɴьсκʜ ɴɑ вʜсоκомь сє поБоʌʜχь 

ɴɑ дƔБоκƔмє мє дɴь доʜдє сʜ Бʜʌʜгь постɑвʜ 

госпоѣ вƔκɑвɑ с моʜмʜ доБ ʜмʜ жʜвƔ мʜ вѣ ɴо 

сʌƔжɑшє ʜ м твƔ мʜ посʌƔжʜ 

knez Batić 

Kopošići kod 

Ilijaša 

(16.8.1420-
18.8.1421) 

V: 245 

dojdo доʜ(до) 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ (с)ɴɑ ʜ свєтогɑ д(χɑ) (сє) ʌєжʜ 

доБ ʜ Бдɑɴь доБ огɑ домьшє ωʒ ѣɴовʜүɑ сʜɴь Ɣ 

тоʜ доБɑ Ɣм ѣχь ɴʜ сє Бѣχь ωм ɑʒʜʌь ʒʌƔ ɴʜ 

доʜ(до) доБ Ɣ ʜ κто мє ʒɴɑшє всɑκь мє жɑʌɑшє 

доБ ь χотѣχь юɴɑκь Бʜтʜ ɑʌʜ мʜ см ѣть п ѣκ ɑтʜ 

ω(т)ʜдоχь (ωт) ωтьцɑ вєωмʜ пєүɑωɴɑ ʜ 

пκʌ(о)ɴʜо всоʜ моʜωʜ д жʜɴʜ ʜ Бʌмь ʌБьвтʜ ɴѣχь 

κ моєʜмь вс(ʜ)мь поћʜ  дɑɴовʜү χɑɴь сω 

Bogdan 

Ozrênoviĉ 

Blaţevići kod 

Rogatice 
(poslije 1486) 

V: 211 

dokle доκʌє 

ɑ сʜє Бʜʌєгь поүтєɴогɑ вʜтʒɑ воєводє  ɑдʜвоѣ 

ωп ɑшʜћɑ доκʌє Бʜχь поүтєɴо ʜ гʌɑсʜто п єБʜχь 

ʜ ʌєгоχь Ɣ тƔћоʜ ʒємʌʜ ɑ Бʜʌєг мʜ стоʜ ɴɑ 

Бɑщʜɴʜ 

Radivoj 

Oprašić 

Oprašići kod 

Rogatice (XV) 
V: 226 

Dolinović доʌнɴовнћь ɑ сє ʌєжн ɴɑ покоɴн рɑБрєɴь вƔкнћь доʌнɴовнћь 
Rabren Vukić 
Dolinović 

Prokletnica na 

Visoĉici planini 

(poslije 1496) 

V: 176 

dom домь 

† вь дɴʜ гдɴɑ воєдє сɑɴдѣʌɑ ɑ сєʜ ʌєжʜ κɴєʒь 

поκ ɑѣць ωʌʜвє овʜћь Б ɑтʜω ʜ вʌɑстєʌє ѣ 

поκ ɑѣць гɴƔ момƔ сʌƔгɑ що моχь вь п ɑвɑдʜ 

тоʌʜκо χоχь Ɣ момь домʜ Богь мʜ подʜʌʜ ѣ 

могɑχь гɴɑ могɑ ʜ д Ɣгɑ могɑ Ɣ поүтєɴʜ п ʜѣтʜ 

ʜ Ɣ томь момь доБ ʜ догє см ьть Ɣ в ємє жнвотɑ 

домь моѣ ωжɑʌостнχь 

knez Pokrajac 
Oliverović 

Vrpolje kod 
Trebinja (1413) 

V: 117 

dom домь 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 

Staro Selo kod 

Donjeg Vakufa 

(XIV-XV) 

V: 279 

dom домь 
сн χрɑмъ повн поп вƔүωсɑв ɑ с ɴємь χрнстɴн 

Бжон мɑрко кɑмн сɑпнсɑ сто домь 

Crkva sv. 

Nikole 

Panik kod 

Bileće (1474) 
V: 134 

doma домɑ 

† вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ 

вʌɑтκо вʌɑ(ћє)вʜћь κоʜ ɴє моʌɑшє ɴʜєдɴогɑ 

үʌовκɑ тьκмо гɴɑ ɑ ωБʜдє мɴого ʒємʌє ɑ домɑ 

погʜБє ɑ ʒɑ ɴʜмь ɴє остɑ ɴʜ сɴь ɴʜ Б ɑть ɑ ɴɑ ɴь 

Ɣсʜұє κɑмʜ ɴєговь воєводɑ мʜωтошь сʌƔжʜ гɴɑ 

Божʜωмь помоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостою κоʜ 

Vlatko 
VlaĊević 

VlaĊevina kod 

Rogatice (1399-

1415) 

V: 223 
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Ɣκопɑ вʌɑтκɑ помєɴƔ Бгɑ 

domi домʜ 

† вь дɴʜ гдɴɑ воєдє сɑɴдѣʌɑ ɑ сєʜ ʌєжʜ κɴєʒь 

поκ ɑѣць ωʌʜвє овʜћь Б ɑтʜω ʜ вʌɑстєʌє ѣ 

поκ ɑѣць гɴƔ момƔ сʌƔгɑ що моχь вь п ɑвɑдʜ 

тоʌʜκо χоχь Ɣ момь домʜ Богь мʜ подʜʌʜ ѣ 

могɑχь гɴɑ могɑ ʜ д Ɣгɑ могɑ Ɣ поүтєɴʜ п ʜѣтʜ 

ʜ Ɣ томь момь доБ ʜ догє см ьть Ɣ в ємє жнвотɑ 

домь моѣ ωжɑʌостнχь 

knez Pokrajac 

Oliverović 

Vrpolje kod 

Trebinja (1413) 
V: 117 

domom (д)омомь 
… χ єʌ(ɑ) мɴогє ʒємʌє оБʜдєχь ʜ (д)омомь доћоχь 

(п)оүтєɴо постɑχь ʜ ɴ(ɑ) свωʜ Бɑщ(ʜ)ɴʜ (ʌє)гоχь 
Hrelja 

Donja 

Presjenica 
ispod 

Treskavice 

(XIV) 

V: 206 

Domše домьшє 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ (с)ɴɑ ʜ свєтогɑ д(χɑ) (сє) ʌєжʜ 

доБ ʜ Бдɑɴь доБ огɑ домьшє ωʒ ѣɴовʜүɑ сʜɴь Ɣ 

тоʜ доБɑ Ɣм ѣχь ɴʜ сє Бѣχь ωм ɑʒʜʌь ʒʌƔ ɴʜ 

доʜ(до) доБ Ɣ ʜ κто мє ʒɴɑшє всɑκь мє жɑʌɑшє 

доБ ь χотѣχь юɴɑκь Бʜтʜ ɑʌʜ мʜ см ѣть п ѣκ ɑтʜ 

ω(т)ʜдоχь (ωт) ωтьцɑ вєωмʜ пєүɑωɴɑ ʜ 

пκʌ(о)ɴʜо всоʜ моʜωʜ д жʜɴʜ ʜ Бʌмь ʌБьвтʜ ɴѣχь 

κ моєʜмь вс(ʜ)мь поћʜ  дɑɴовʜү χɑɴь сω 

Bogdan 

Ozrênoviĉ 

Blaţevići kod 

Rogatice 
(poslije 1486) 

V: 211 

domu домƔ 

вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴ(ɑ) ɑʒь Богдɑɴь ɴɑ д ɑгɑѣ ɴовʜ 

κɑмєɴʜ постɑвʜχь ɑ сє пʜсɑ вƔκɑш(ʜ)ɴɑ свомь 

гдɴʜ  ɑѣ κоʜ мє Бʜшє вєомѣ сьБʌƔдʜƔ ʒɑто моʌƔ 

вɑсь господо ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ ɴь є є үєтє вѣ 

Бʜтʜ κɑκо оɴь ɑ оɴь ɴє мо є κɑκо вʜ ʜ дɑ вʜстє 

дɑ ћєтє Ɣм ʜтʜ ʜ всʜ вʜ домƔ погʜɴƔтʜ п ɑвʜ ɑ 

пƔсть мʜ сʌɑвɑ үє тʜ сʌѣщ(ʜ) 

Dragaj  
Pojska kod 
Zenice (XV) 

V: 253 

donesoše доɴєсошє 

† ɑ сє ʌєжʜ вƔκосɑвь воєводɑ вʌɑћєвʜћь с момь 

д Ɣговɑχь д Ɣжʜɴомь ʜ сɑгʜБоχь ɴɑ  ʒмʜ ɴоʜ 

κ ɑʜɴє κо(ɴь) могɑ господʜɴɑ ʜ доɴєсошє мє 

д Ɣжʜɴɑ ɴɑ своƔ пʌємєɴʜтƔ БɑщʜɴƔ ʜ дɑ є 

п оκʌєть тκо ћє Ɣ мє тɑκɴƔтʜ 

Vukosav 
Vlahovići kod 
Ljubinja (XV) 

V: 96 

Dopacih допɑцʜχ 

ɑ сє ʌєжʜ д ɑгʜʌо (мʜ)ʌєт(ʜ)үь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜто (ɴɑ) допɑцʜχ п ɑвʜχь ʌєть  м  сƔ 

своємь  одомь воʌʜɴʜ үʌовѣκь κомƔ мƔ годѣ 

сʌƔжʜтʜ гоʜсподѣɴƔ ɑ κомƔ годѣ сʌƔжɑшє 

вѣ ьɴь мƔ Бєшє ʜ сє пʜсɑ д ɑгʜшɑ сʜɴь єговь 

Dragilo 
Donji Dopasci 
kod Kladnja 

(XV) 

V: 234 

dopadoh допɑдоχь 

вɑ ʜмє Божʜє ɑ сє ʌєжʜ оʒ ʜɴь κопʜєвʜћь 

жƔпɑɴь κɴєʒɑ пɑвʌɑ сє пʜсɑ дʜѣκь мʜʌосɑʌʜћь 

 ɑдоє ʜћь см ьтʜ ɴє поʜсκɑχь ɴɑвʜдѣɴь 

κ ɑʌєвсв(ɑ) Босɑɴсκогɑ ʜ госпоцтвɑ с ьБьсκогɑ 

ʒɑ могɑ гɴɑ сʌƔжБƔ Бодошє мє ʜ сѣκошє мє ʜ 

стѣ ɑшє ʜ тƔʜ см ьтʜ ɴє допɑдоχь ʜ Ɣм ʜχь ɴɑ 

 ощство χ ʜство ʜ гɴ мє воєводɑ ωκ ʜʌʜ ʜ 

Ɣκопɑ ʜ поБѣ(ʌѣ)жʜ 

Ozrin Kopijević 
Varošište u 
Borĉu (XV) 

V: 224 

Dorlošević дорьʌошєвнћь † вɑ сє ʌєжн дрɑгнћь дорьʌошєвнћь 
Dragić 
Dorlošević 

Vrpolje kod 
Trebinja (XVI) 

V: 116 

doveţe д(о)вєжє 

сє ʌєжʜ нвɑɴь вƔкнћєвнћь ɴєкɑ ʒɴɑ Ɣ тн д(ɑ)ɴ дɑ 

коɴо постɑвн тɑн Бнʌєгь мн Ɣшѣүє Брɑт мн 

Бʌɑгоѣ рƔкɑ снɴɑ могɑ ко д(о)вєжє овє костн 

Ivan Vukićević 

Podgradinje u 

Gornjem 

Hrasnu (XV-
XVI) 

V: 81 

Dovića довнћɑ 
ɑ сє ʌєжє ɴɑ оБрɑдɑ довнћɑ гроБɴнцн снє Брɑнкє 

ʌƔкɑ ѣ ɴє могƔ Бнтн кɑко Бнћєтє 
Luka 

Svitava kod 

Ĉapljine (XVI-
XVII) 

V: 30 

Dovin довнɴь 
(с)є ʌєжн χотнɴь Богосɑʌнүь ɴɑ пьʌємєɴнтон свон 

ʒємʌн постɑвн рɑдов … довнɴь снɴɑ овɑ сɴ 

Hotin 

Bogosaliĉ 

Lipovica kod 

Lopara (XV) 
V: 298 

Dragac* дрɑгьць 
сє ʌєжʜть дрɑгьць тнχьмнʌнть кь(д)н χьтѣχь Бнтн 

тьгн ɴє Бнχь 
Dragac Tihmilit 

Brkići kod 

Kalesije (XV) 
V: 307 
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Dragaja д ɑгɑѣ 

вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴ(ɑ) ɑʒь Богдɑɴь ɴɑ д ɑгɑѣ ɴовʜ 

κɑмєɴʜ постɑвʜχь ɑ сє пʜсɑ вƔκɑш(ʜ)ɴɑ свомь 

гдɴʜ  ɑѣ κоʜ мє Бʜшє вєомѣ сьБʌƔдʜƔ ʒɑто моʌƔ 

вɑсь господо ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ ɴь є є үєтє вѣ 

Бʜтʜ κɑκо оɴь ɑ оɴь ɴє мо є κɑκо вʜ ʜ дɑ вʜстє 

дɑ ћєтє Ɣм ʜтʜ ʜ всʜ вʜ домƔ погʜɴƔтʜ п ɑвʜ ɑ 

пƔсть мʜ сʌɑвɑ үє тʜ сʌѣщ(ʜ) 

Dragaj  
Pojska kod 

Zenice (XV) 
V: 253 

Dragĉin дрɑгьүнɴ(ь) 
† сє ʌєжн р(ɑд)нɴь ɑ ʒовомь мѣрɑк в(н)дѣɴовнүь ɑ 

постɑвн сь Брɑть єговь дрɑгьүнɴ(ь) 

Mêrak 

Vidênoviĉ 
Bijeljina (XIV) B: 2 

Dragić дрɑгнћь † вɑ сє ʌєжн дрɑгнћь дорьʌошєвнћь 
Dragić 
Dorlošević 

Vrpolje kod 
Trebinja (XVI) 

V: 116 

Dragilo д ɑгʜʌо 

ɑ сє ʌєжʜ д ɑгʜʌо (мʜ)ʌєт(ʜ)үь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜто (ɴɑ) допɑцʜχ п ɑвʜχь ʌєть  м  сƔ 

своємь  одомь воʌʜɴʜ үʌовѣκь κомƔ мƔ годѣ 

сʌƔжʜтʜ гоʜсподѣɴƔ ɑ κомƔ годѣ сʌƔжɑшє 

вѣ ьɴь мƔ Бєшє ʜ сє пʜсɑ д ɑгʜшɑ сʜɴь єговь 

Dragilo 
Donji Dopasci 
kod Kladnja 

(XV) 

V: 234 

Dragiša д ɑгʜшɑ 
ɑ сє ʌєжʜ  ɑдʜүь ɑ Б ɑт сʜүє д ɑгʜшɑ ɴɑ Б ɑт(ɑ) 

ɑ сє пʜшє дʜκь сємо ɑд Ɣсʜүє κовɑү мʜʌʜћ 
Radiĉ 

Boljuni kod 

Stoca (XV-
XVI) 

V: 70 

Dragiša д ɑгʜшɑ 

ɑ сє ʌєжʜ д ɑгʜʌо (мʜ)ʌєт(ʜ)үь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜто (ɴɑ) допɑцʜχ п ɑвʜχь ʌєть  м  сƔ 

своємь  одомь воʌʜɴʜ үʌовѣκь κомƔ мƔ годѣ 

сʌƔжʜтʜ гоʜсподѣɴƔ ɑ κомƔ годѣ сʌƔжɑшє 

вѣ ьɴь мƔ Бєшє ʜ сє пʜсɑ д ɑгʜшɑ сʜɴь єговь 

Dragilo 

Donji Dopasci 

kod Kladnja 

(XV) 

V: 234 

Dragiša дрɑгншɑ 
Б … дрɑгншɑ … сн … ʌ … Бɑɴь … Б … ь ɴ … гд … 

н …  

Donja Zgošća 

kod Kaknja 

(prije 1377) 

V: 246 

Dragiša* дрɑгншɑ … дрɑгншɑ вндоєвнћ  

Bijeljani kod 

Dabra polja (?) 
V: 151 

Dragišić дрɑгншнћь 
ɑ снє ʌєжн рɑБь Божн дѣкь вƔѣɴь дрɑгншнћь 

простн мƔ Б є  грєχє 
Vujan Dragišić 

Njeganovići 
kod Bileće 

(XV) 

V: 147 

Dragišića дрɑгншнћɑ 
ɑ сєн крсть цвнєткɑ дрɑгншнћɑ Ɣ вєʌнкƔ 

Ɣмрнєχь жɑʌощƔ тнмь 

Cvjetko 

Dragišić 

Simiova kod 

Bileće (1727) 
V: 155 

Dragoja д ɑгѣ 
(с)є ʌєжʜ … ɑүɑɴʜɴь: ɴɑ своєʜ ѣκоʜ ʒємʌʜ ɑ 

по(с)тɑвʜ: сʜгƔ :в: сʜɴɑ д ɑгѣ: ʜ Богдɑɴь:  
Tutnjevac u 
Loparama (XV) 

V: 293 

Dragoje д ɑгоє 

ɑ сє ʌєжʜ д ɑгоє юɴотʜћь тƔпьκовʜћ пʌємєɴʜтʜ 

свʜБьɴʜүɑɴʜɴь ɑ постɑвʜстɑ Бʜʌʜгь  в  сɴɑ 

мʜʌоБ ɑть ʜ п ʜБʜʌь ɑ тьκо ћє сʜ Бʜʌʜгь 

погƔБʜтʜ погƔБʜ гɑ Б ь 

Dragoje Junotić 

Tupković 

Peljave u 

Priboju (XV) 
V: 303 

Dragoje* д ɑгоє 

… ʌєжʜ Б  …  ьдоєвʜүь (ɴ)ɑ ʒємʌʜ тƔжд(ʜ) 

постɑвʜ ɴɑ ɴь … єɴь п ѣχтѣɴь  ɑдосɑʌ(ʜү)ь 

пɑсто ɑκь мƔ ʜ ωʒ ьκо сʜɴь м(Ɣ) доБ ʜ жʜвь ʜ 

Ɣм (ѣ) сє (п)ʜсɑ д ɑгоє дʜѣ(κ)ь 

 

Zaselak kod 

Zvornika (XV) 
V: 311 

Dragojlo д ɑгоʜʌо 
1589 ʜєʒƔс …  ʜɑ о д ɑгоʜʌо ɴовɑκовʜћ ʌєжʜ 

овдʜ 

Dragojlo 
Novaković 

Dištica u 

Jelaškama kod 

Olova (1589) 

V: 238 

Dragoljević* д ɑгоʌєвʜћь 

† ɑ сє ʌєжʜ дɑБʜжʜвь д ɑшκовʜћь ɴɑ своєʜ ʒємʌʜ 

ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ κɑдɑ χтєχь поБʜтʜ тɑдɑ ʜ Ɣм ѣχь 

Ɣсѣүє ɴɑ мє κɑмʜ мʜʌƔтʜɴь κɑБʌовʜћь Ɣ годƔшʜ 

ɑ пʜсɑ ɴʜκоʌɑ д ɑгоʌєвʜћь 

Dabiţiv 

Drašković 

Brkići kod 

Kalesije (XV) 
V: 306 

Dragosav дрɑгосɑвь 

† сє постɑвн Бнʌѣгь дрɑгосɑвь Боʌєсɑʌнкь 

Бʌɑкɑɴнɴь свонмн снɴнм(н) … (т)Ɣждєн ʒємʌн ɑ 

пнсɑ попь Богєʌɑ кƔүєвьць 
 

Bijeljina (XIV) B: 4 

Dragoslav дрɑгсʌɑвь 
… рɑБь Б … гєωргнıє  ɑ ʒо(во)мь дрɑгсʌɑвь Бгь … 

сɑць пo … м … жншє вь … єть пєт сьɴ(н) 
Georgije 

Bijeljina 
(XIV/XV) 

B: 9 

dragu дрɑгƔ 
ɑ сєн постɑвн внтоє ɴɑ сє н ɴɑ своєƔ мнʌƔ н 

дрɑгƔ кƔћɴнцƔ 

Vitoje i njegova 

kućnica 

Slivlje kod 
Gacka (XV-

XVI) 

V: 165 

Dragulin д ɑгƔʌʜɴь 
… (ʌ)єжʜ κ … Б ɑтосɑʌʜћ ɴɑ своʜ ʒємʌʜ ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ вʜсо ɑχь ʜ ɑ постɑвʜ сьʜ Бѣʌʜгь 
Bratosalić 

Piperi u 
Loparama (XV) 

V: 286 
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дьвɑ сʜɴɑ Божʜүьκо ʜ д ɑгƔʌʜɴь 

Drašĉić д ɑшүʜћ 

† ɑ сє ʌєжʜ  ɑдʜвоʜ д ɑшүʜћ доБ ʜ юɴɑκь ѣ 

Бʜχь моʌƔ ѣ сє вɑсь ɴє тʜцɑʜтє вʜ ћєтє Бʜтʜ κɑκо 

ѣ ɑ ѣ ɴє могƔ Бʜтʜ κɑκо вʜ 

Radivoj Drašĉić 

Podgradinje u 
Gornjem 

Hrasnu (XIV-

XV) 

V: 82 

Drašković* д ɑшκовʜћь 

† ɑ сє ʌєжʜ дɑБʜжʜвь д ɑшκовʜћь ɴɑ своєʜ 

ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ κɑдɑ χтєχь поБʜтʜ тɑдɑ ʜ 

Ɣм ѣχь Ɣсѣүє ɴɑ мє κɑмʜ мʜʌƔтʜɴь κɑБʌовʜћь Ɣ 

годƔшʜ ɑ пʜсɑ ɴʜκоʌɑ д ɑгоʌєвʜћь 

Dabiţiv 

Drašković 

Brkići kod 

Kalesije (XV) 
V: 306 

Draţe д ɑжє 

вь дьɴʜ Б(ɑ)ɴɑ вєʌʜκ(ɑ)го κƔʌʜɴ(ɑ) Бѣшє 

г ɑ(д)ѣшɑ сƔʜдʜ(ѣ) вєʌʜ Ɣ ɴєг(о) ʜ сьʒʜдɑ … 

св єтɑго ю ʜѣ ʜ сє ʌєжʜ Ɣ ɴ(є)го ʜ жєɴɑ єгвɑ  үє 

поʌожʜ(т)є мє Ɣ ɴєго ɑ сє ʒʜдɑ д ɑжє 

о(χ)мƔүɑɴıɴь ємƔ воʌьı Б є: ɴ(ь) (ɑ)ʒь пʜсχь п о … 

ћь 

sudija Gradêša 

Podbreţje kod 

Zenice (poslije 

1193) 

V: 252 

Draţeta дрɑжєтɑ 
поʌєтɑ дрƔсɑɴъ дрɑжєтɑ үнɴƔ рɑкƔ ɴɑдъ 

мɑтєрню Ɣ дъɴн сʌɑвъɴъгɑ кɴєʒɑ χрɑмъкɑ 
Crkva sv. Petra 

Ĉiĉevo kod 

Trebinja (1177-

1200) 

V: 130 

Draţivojevića д ɑжʜвоıє вʜκɑ 

† вь ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ ст го дχ ɑ сє ʌєжʜ  ɑБɑ Бж ʜɑ 

поʌʜχ ɑɴʜ⊦ɑ ɑ ʒовомь мʜ ьсκʜмь госпо⊦ɑ 

 ɑдɑүɑ жоyпɑɴɑ ɴєɴьцɑ үʜχо ʜћɑ κƔүьɴʜцɑ ɑ 

ɴєвѣстɑ жƔпɑɴɑ в ɑтьκɑ ʜ сʌƔгє дɑБʜжʜвɑ ʜ 

тєпьүʜıє  стʜпьκɑ ɑ κьүʜ жƔпɑɴɑ мʜʌьтѣɴɑ 

д ɑжʜвоıє вʜκɑ ɑ κɑʒɴьцƔ сɴʜκƔ сєст ɑ ɑ постɑвʜ 

сь Бѣʌѣгь ɴє сɴ ь дɑБʜжʜвь с Бжʜωмь помощʜю 

сɑмь (с) своʜмʜ ʌƔдьмʜ ɑ вь дɴ(ʜ) гдɴɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ 

Polihranija 

Radaĉa 

Veliĉani u 

Popovu polju 
(1377-1391) 

V: 102 

druga д Ɣгɑ 

† вь дɴʜ гдɴɑ воєдє сɑɴдѣʌɑ ɑ сєʜ ʌєжʜ κɴєʒь 

поκ ɑѣць ωʌʜвє овʜћь Б ɑтʜω ʜ вʌɑстєʌє ѣ 

поκ ɑѣць гɴƔ момƔ сʌƔгɑ що моχь вь п ɑвɑдʜ 

тоʌʜκо χоχь Ɣ момь домʜ Богь мʜ подʜʌʜ ѣ 

могɑχь гɴɑ могɑ ʜ д Ɣгɑ могɑ Ɣ поүтєɴʜ п ʜѣтʜ 

ʜ Ɣ томь момь доБ ʜ догє см ьть Ɣ в ємє жнвотɑ 

домь моѣ ωжɑʌостнχь 

knez Pokrajac 

Oliverović 

Vrpolje kod 

Trebinja (1413) 
V: 117 

drugovah д Ɣговɑχь 

† ɑ сє ʌєжʜ вƔκосɑвь воєводɑ вʌɑћєвʜћь с момь 

д Ɣговɑχь д Ɣжʜɴомь ʜ сɑгʜБоχь ɴɑ  ʒмʜ ɴоʜ 

κ ɑʜɴє κо(ɴь) могɑ господʜɴɑ ʜ доɴєсошє мє 

д Ɣжʜɴɑ ɴɑ своƔ пʌємєɴʜтƔ БɑщʜɴƔ ʜ дɑ є 

п оκʌєть тκо ћє Ɣ мє тɑκɴƔтʜ 

Vukosav 
Vlahovići kod 

Ljubinja (XV) 
V: 96 

drugu д ƔгƔ 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 
Staro Selo kod 
Donjeg Vakufa 

(XIV-XV) 

V: 279 

Drusan дрƔсɑɴъ 
поʌєтɑ дрƔсɑɴъ дрɑжєтɑ үнɴƔ рɑкƔ ɴɑдъ 

мɑтєрню Ɣ дъɴн сʌɑвъɴъгɑ кɴєʒɑ χрɑмъкɑ 
Crkva sv. Petra 

Ĉiĉevo kod 

Trebinja (1177-
1200) 

V: 130 

druţin д Ɣжʜɴ 

† ɑ сє ʌєжʜ Бгɑдɑɴь χɑтєʌєвʜћь  ɑдʜүɑ воєводє 

сʌƔгɑ Ɣ доБ ʜ үɑсь  одʜχ сє Ɣ доБ ѣ Ɣ д Ɣжʜɴ 

п ɑво үʜɴє ʜ Ɣм ѣχь гдɴƔ вѣ ɴо сʌƔжє ɑ сɑʜ 

Бʜʌєгь сʜɴовє моʜ постɑвʜшє 

Bogdan 
Hateljević 

Milavići u 

Dabra polju 

(1391-1404) 

V: 93 

druţina д Ɣжʜɴɑ 

† ɑ сє ʌєжʜ вƔκосɑвь воєводɑ вʌɑћєвʜћь с момь 

д Ɣговɑχь д Ɣжʜɴомь ʜ сɑгʜБоχь ɴɑ  ʒмʜ ɴоʜ 

κ ɑʜɴє κо(ɴь) могɑ господʜɴɑ ʜ доɴєсошє мє 

д Ɣжʜɴɑ ɴɑ своƔ пʌємєɴʜтƔ БɑщʜɴƔ ʜ дɑ є 

п оκʌєть тκо ћє Ɣ мє тɑκɴƔтʜ 

Vukosav 
Vlahovići kod 

Ljubinja (XV) 
V: 96 
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druţino дрƔжнɴо 

сє ʌєжн нвɑɴь ɴɑ своєн ʒємʌн Брɑтнѣ н дрƔжнɴо 

жɑʌнтє мє ѣ сьмь Бнʌь ѣко вн ɑ вн үьтє Бнтн ко н 

ѣ сє пнсɑ рɑдѣү 

Ivan 
Preĉani ispod 
Treskavice 

(XIV-XV) 

V: 205 

druţino д Ɣжʜɴо 

† ɑ сє ʌєжʜ вогьұʜɴь κьɴєʒɑ стʜпκɑ Ɣ … ʜћɑ сʜɴь 

ɴɑ сьвоѣоʜ ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ д Ɣжʜɴо 

жɑʌʜтє мє мʌɑдь сʜ сєгɑ свʜтɑ отʜдоχь ɑ єдьɴь 

Бʜχь Ɣ мɑʜκє ɑ сє пʜсɑ Ɣгɑ ɑκь 

Vogĉin 
Kotorac kod 

Ilidţe (XV) 
V: 207 

druţinom д Ɣжʜɴомь 

† ɑ сє ʌєжʜ вƔκосɑвь воєводɑ вʌɑћєвʜћь с момь 

д Ɣговɑχь д Ɣжʜɴомь ʜ сɑгʜБоχь ɴɑ  ʒмʜ ɴоʜ 

κ ɑʜɴє κо(ɴь) могɑ господʜɴɑ ʜ доɴєсошє мє 

д Ɣжʜɴɑ ɴɑ своƔ пʌємєɴʜтƔ БɑщʜɴƔ ʜ дɑ є 

п оκʌєть тκо ћє Ɣ мє тɑκɴƔтʜ 

Vukosav 
Vlahovići kod 

Ljubinja (XV) 
V: 96 

drţini д жʜɴʜ 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ (с)ɴɑ ʜ свєтогɑ д(χɑ) (сє) ʌєжʜ 

доБ ʜ Бдɑɴь доБ огɑ домьшє ωʒ ѣɴовʜүɑ сʜɴь Ɣ 

тоʜ доБɑ Ɣм ѣχь ɴʜ сє Бѣχь ωм ɑʒʜʌь ʒʌƔ ɴʜ 

доʜ(до) доБ Ɣ ʜ κто мє ʒɴɑшє всɑκь мє жɑʌɑшє 

доБ ь χотѣχь юɴɑκь Бʜтʜ ɑʌʜ мʜ см ѣть п ѣκ ɑтʜ 

ω(т)ʜдоχь (ωт) ωтьцɑ вєωмʜ пєүɑωɴɑ ʜ 

пκʌ(о)ɴʜо всоʜ моʜωʜ д жʜɴʜ ʜ Бʌмь ʌБьвтʜ ɴѣχь 

κ моєʜмь вс(ʜ)мь поћʜ  дɑɴовʜү χɑɴь сω 

Bogdan 

Ozrênoviĉ 

Blaţevići kod 

Rogatice 

(poslije 1486) 

V: 211 

Dubĉević* дƔБүєвнћь 
ɑ сє ʌєжн вƔкшь дƔБүєвнћь Брɑтнє ѣɑ сɑмь Бнω 

кɑко вн ɑ вн ћєтє Б(нтн) … 

Vukša 

Dubĉević 

Radmilović-
Dubrava kod 

Bileće (XV) 

V: 143 

Dubokume дƔБоκƔмє 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтг ɑ дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

κɴєʒь Бɑтʜћь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ 

мʜʌостʜю Бжʜ омь ʜ сʌɑвɴогɑ гɴдɴ ɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ κɴєʒь Босɑɴьсκʜ ɴɑ вʜсоκомь сє поБоʌʜχь 

ɴɑ дƔБоκƔмє мє дɴь доʜдє сʜ Бʜʌʜгь постɑвʜ 

госпоѣ вƔκɑвɑ с моʜмʜ доБ ʜмʜ жʜвƔ мʜ вѣ ɴо 

сʌƔжɑшє ʜ м твƔ мʜ посʌƔжʜ 

knez Batić 

Kopošići kod 

Ilijaša 
(16.8.1420-

18.8.1421) 

V: 245 

Dubravah дƔБрɑвɑχь 

† ɑ сєн ʌєжн кɴєʒ(ь) рɑднвон вʌɑтковнћь Ɣ тон 

врнмє ɴɑнБоʌн мƔжь Ɣ дƔБрɑвɑχь Бнχь … ɑ вƔрєБ 

ʌɑвь сєн сѣүє грƔБɑүь ковɑүь 

knez Radivoj 

Vlatković 

Opliĉići kod 

Ĉapljine (oko 

1477) 

V: 36 

Dubrovnik дƔБрɴнкь 

кƔрѣкь вƔүн(ћ)ь то н Бɑгь ʒɴɑ н Бос … дƔБрɴнкь 

дɑ с … ƔБнʌє Ɣ Бѣʌомь … сʌоБодн н тко … ɑ Бгɑ н 

сʌɑ(в)Ɣ … ом ʌ … т … ʌо по … χь тƔг … мɴого … 

ʌєж … 

 

Kašići kod 
Konjica (1451-

1453) 

V: 177 

Duĉić дƔүнћь ɑ сє ʌєжн рɑдосɑвь дƔүнћь (с) снɴомь цвѣткомь 
Radosav Duĉić 

i Cvêtko 

Premilovo Polje 

kod Ljubinja 
(XV) 

V: 90 

Duha д(χɑ) 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ (с)ɴɑ ʜ свєтогɑ д(χɑ) (сє) ʌєжʜ 

доБ ʜ Бдɑɴь доБ огɑ домьшє ωʒ ѣɴовʜүɑ сʜɴь Ɣ 

тоʜ доБɑ Ɣм ѣχь ɴʜ сє Бѣχь ωм ɑʒʜʌь ʒʌƔ ɴʜ 

доʜ(до) доБ Ɣ ʜ κто мє ʒɴɑшє всɑκь мє жɑʌɑшє 

доБ ь χотѣχь юɴɑκь Бʜтʜ ɑʌʜ мʜ см ѣть п ѣκ ɑтʜ 

ω(т)ʜдоχь (ωт) ωтьцɑ вєωмʜ пєүɑωɴɑ ʜ 

пκʌ(о)ɴʜо всоʜ моʜωʜ д жʜɴʜ ʜ Бʌмь ʌБьвтʜ ɴѣχь 

κ моєʜмь вс(ʜ)мь поћʜ  дɑɴовʜү χɑɴь сω 

Bogdan 

Ozrênoviĉ 

Blaţevići kod 
Rogatice 

(poslije 1486) 

V: 211 

Duha дχ(ɑ) 

† Ɣ ʜмэ оцɑ ʜ сɴɑ ʜ стɑго дχ(ɑ) ɑ сэ цκʜ ɑћʌɑ 

мʜʌɑ ɑ ʒʜдɑ  Ɣ κъ смʜ ъ сʜɴъ г эвъ жƔп  Ɣ  Ɣɴъ 

ʜ ж(є)ɴɑ эгɑ пɑ(в)ʜцɑ 

Humaĉka ploĉa 
Humac kod 

Ljubuškog (XI) 
V: 14 

Duha дχɑ 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 

Milošević  

Koĉerin kod 

Lištice (1410-
1411) 

V: 1 
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Duha дχɑ 

† вɑ ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ стɑго дχɑ ɑ сє дво ь 

воєводє мɑсɴɑ ʜ ɴєговʜю сɴƔ  ɑдосʌвɑ ʜ 

м осʌвɑ сє пʜсɑ  ɑБь Бжʜ ʜ стɑго дмʜт ʜѣ Ɣ дɴʜ 

гдɴɑ κ ɑʌɑ Ɣг ьсκогɑ ʌоʜшɑ ʜ гɴɑ Бɑɴɑ 

Босɑɴьсκогɑ тв ьтκɑ тκо Бʜ то пот ьʌь дɑ є 

п оκʌєть ωц мь ʜ сɴомь ʜ стʜмь дχомь 

vojvoda Masan 
Donja Dreţnica 

(1355-1357) 
V: 15 

Duha дχɑ 

† вь нмє ωтцɑ н снɴ(ɑ) н свєтогɑ дχɑ ɑ сє кɑмн 

стɑп⊦ɑɴɑ трѣдɑɴовнћь † ɑ сє пнсɑ ⊦ɑ дк 

ɴɑповнщь 

Stapjan 

Trêdanović 

Hodovo kod 
Stoca (XV-

XVI) 

V: 52 

Duha дχɑ 
вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свтɑго дχɑ ɑ сє ʌєжʜ 

 ɑдомʜ ь ю ʜсɑʌʜћь ɴɑ своєʜ ʒємʌʜ пʌємєтɴо 

Radomir 
Jurisalić 

Olovci kod 
Stupara (XV) 

V: 237 

Duha дχɑ 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтг ɑ дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

κɴєʒь Бɑтʜћь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ 

мʜʌостʜю Бжʜ омь ʜ сʌɑвɴогɑ гɴдɴ ɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ κɴєʒь Босɑɴьсκʜ ɴɑ вʜсоκомь сє поБоʌʜχь 

ɴɑ дƔБоκƔмє мє дɴь доʜдє сʜ Бʜʌʜгь постɑвʜ 

госпоѣ вƔκɑвɑ с моʜмʜ доБ ʜмʜ жʜвƔ мʜ вѣ ɴо 

сʌƔжɑшє ʜ м твƔ мʜ посʌƔжʜ 

knez Batić 

Kopošići kod 

Ilijaša 

(16.8.1420-
18.8.1421) 

V: 245 

Duha дχɑ 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 
Staro Selo kod 
Donjeg Vakufa 

(XIV-XV) 

V: 279 

Duha дχ ɑ 

† вь ʜмє ωцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєто(гɑ) дχ ɑ сє ʌєжʜ 

воєводɑ мʜωтошь (с) своʜмь (с)ʜɴомь стѣпκомь 

свомƔ гдɴƔ вʌɑтκƔ вʌɑћєвʜћƔ κоɴь ɴогƔ κоʜ мƔ 

посʌƔжʜ жʜвƔ ɑ м ьтвɑ поБʜʌʜжʜ Божʜмь 

(п)омоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостʜю ʜ п ɑвʜ 

воєводɑ мʜωтошь ʜ мɴого ωт моє  Ɣκє ɴɑ ʒємʌʜ 

Бʜ ɑ ѣ ɴʜ ωт єɴɴє ɴʜκо ь ɴє Бʜ м ьтвь ɴє χ гɑ 

ƔБʜт ɑ ʜ сє κопɑʜтє ɴɑ пʌємє(ɴн)томь 

vojvoda Miotoš 
sa sinom 

Stêpkom 

VlaĊevina kod 
Rogatice (prije 

1463) 

V: 222 

Duha дχ ɑ 

† вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ 

вʌɑтκо вʌɑ(ћє)вʜћь κоʜ ɴє моʌɑшє ɴʜєдɴогɑ 

үʌовκɑ тьκмо гɴɑ ɑ ωБʜдє мɴого ʒємʌє ɑ домɑ 

погʜБє ɑ ʒɑ ɴʜмь ɴє остɑ ɴʜ сɴь ɴʜ Б ɑть ɑ ɴɑ ɴь 

Ɣсʜұє κɑмʜ ɴєговь воєводɑ мʜωтошь сʌƔжʜ гɴɑ 

Божʜωмь помоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостою κоʜ 

Ɣκопɑ вʌɑтκɑ помєɴƔ Бгɑ 

Vlatko 

VlaĊević 

VlaĊevina kod 

Rogatice (1399-
1415) 

V: 223 

Duha дχ ɑ 

† вь ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ ст го дχ ɑ сє ʌєжʜ  ɑБɑ Бж ʜɑ 

поʌʜχ ɑɴʜ⊦ɑ ɑ ʒовомь мʜ ьсκʜмь госпо⊦ɑ 

 ɑдɑүɑ жоyпɑɴɑ ɴєɴьцɑ үʜχо ʜћɑ κƔүьɴʜцɑ ɑ 

ɴєвѣстɑ жƔпɑɴɑ в ɑтьκɑ ʜ сʌƔгє дɑБʜжʜвɑ ʜ 

тєпьүʜıє  стʜпьκɑ ɑ κьүʜ жƔпɑɴɑ мʜʌьтѣɴɑ 

д ɑжʜвоıє вʜκɑ ɑ κɑʒɴьцƔ сɴʜκƔ сєст ɑ ɑ постɑвʜ 

сь Бѣʌѣгь ɴє сɴ ь дɑБʜжʜвь с Бжʜωмь помощʜю 

сɑмь (с) своʜмʜ ʌƔдьмʜ ɑ вь дɴ(ʜ) гдɴɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ 

Polihranija 
Radaĉa 

Veliĉani u 

Popovu polju 

(1377-1391) 

V: 102 

Duha дχ ɑ 

вь ʜмє оцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєтогɑ дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ г ƔБɑүɑ 

воєводє мʜотошɑ поүтєɴɑ ʜ Ɣ т … дєѣɴомь свомь 

ɴɑ п(ʌє)мє(ɴн)том 
 

Seljani kod 
Rogatice (XV) 

V: 218 

Duha до y χ ɑ 
… (ст)ɑго до y χ ɑ ѣ ж(оyпɑɴь) … (ц) ьκьвь св єтɑг(о) 

… (с)воʜχь сєʌѣχь оy д(ɴʜ) … (сʌ)ɑвьɴɑго ɴємɑɴє 
Blagajski natpis Blagaj (1194) V: 19 

Duha дƔχɑ 
† вɑ нмє оцɑ н снɴɑ свєтогɑ дƔχɑ ɑ сє ʌєжн 

вƔкосɑвь ʌƔпүнүь † 

Vukosav 

Ljupĉiĉ 

Prokletnica na 
Visoĉici planini 

(XV) 

V: 175 
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Duha дƔχɑ 
вɑ нмє ωцɑ сɴıьɑ н свɑтго дƔχɑ снє доБрн ʌєжнƔ 

ɑ сɑ мɴомь … кƔ  

Kalinovik 

(XVI) 
V: 184 

Duhom дχом 

† вɑ ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ стɑго дχɑ ɑ сє дво ь 

воєводє мɑсɴɑ ʜ ɴєговʜю сɴƔ  ɑдосʌвɑ ʜ 

м осʌвɑ сє пʜсɑ  ɑБь Бжʜ ʜ стɑго дмʜт ʜѣ Ɣ дɴʜ 

гдɴɑ κ ɑʌɑ Ɣг ьсκогɑ ʌоʜшɑ ʜ гɴɑ Бɑɴɑ 

Босɑɴьсκогɑ тв ьтκɑ тκо Бʜ то пот ьʌь дɑ є 

п оκʌєть ωц мь ʜ сɴомь ʜ стʜмь дχомь 

vojvoda Masan 
Donja Dreţnica 

(1355-1357) 
V: 15 

Dujica* дƔнцɑ* † ɑ сє ʌєжн мон дƔнцɑ трωкоснћ Dujica Trokosić 
Vranja Dubrava 

kod Bileće (?) 
V: 146 

duši (дƔ)шʜ 

сʜє: ʌєжʜ: мʜχоʜо: грɑχовүʜћь: прɑвє: в(ʜ)рє 

рʜмскє (к)оʜ: поүтєɴо (χ)оћɑшє ʜ (Б)огƔ сє 

мо(ʌɑ)шє: ʜ доБро (к)ɴʜгƔ: ʒɴɑ(шє дɑ)ʜ мƔ Бо(жє 

дƔ)шʜ д(ɑ) БƔдє (спɑсє)ɴь 

Mihojo 

Grahovĉić 

Brajkovići kod 

Bile (XVI) 
T: 3 

duši* дƔшʜ 

сє ʌєжʜ ʌƔкь сʜɴь пɑвʌɑ пʌɑвʜүʜћь ɑ сє пʜшє 

Брɑть ɴєговь рɑдʜɴь Брɑтє доБɑрь тʜ вь дƔшʜ 

твоє ɴɑ ʌ … 

Luka 
Brajkovići kod 

Bile (XVI) 
T: 6 

dva двɑ 
ɑ сє ʌєжн үрѣпь н рɑшко вʌɑχовнћь ɑ сє ʌєжнтɑ 

двɑ вʌɑχовɑ снɴь 

Ĉrêp i Raško 

Vlahović 

Radmilović-
Dubrava kod 

Bileće (XV-

XVI) 

V: 142 

dva двɑ † сє ʌєж(н) … ʒєм … жɑʌо … ɴɑ ɴєм … двɑ сы …  

Bijeljina 

(XIV/XV) 
B: 6 

dva дьвɑ 

χɑсɑɴь ʜ ɑχмɑть дьвɑ  ɑдʜʌовʜћɑ сʜɴɑ ʜ ωто 

стɑ ʜ χɑсɑɴь Ɣм о є ʜ ωто Бʜєшє є ь Бʜшє 

ƔʒƔ ьχƔ үовєκє ɑ юɴɑүє юɴɑκɑ ʜ тоʜ ɴєговь 

Б ɑть ɑχмɑть вєʌʜκє жɑʌостʜ  ɑдʜ пʜсɑшє ωвω ʜ 

дɑ є Бʌɑсовєɴь тκо ћє п оʜтʜ ʜ п оκʌєт є κωʜ 

п ʜвɑʌʜтʜ 

Hasan i Ahmat 

Radilović 

Ĉadovina kod 
Rogatice (XV-

XVI) 

V: 217 

dva дьвɑ 

… (ʌ)єжʜ κ … Б ɑтосɑʌʜћ ɴɑ своʜ ʒємʌʜ ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ вʜсо ɑχь ʜ ɑ постɑвʜ сьʜ Бѣʌʜгь 

дьвɑ сʜɴɑ Божʜүьκо ʜ д ɑгƔʌʜɴь 

Bratosalić 
Piperi u 
Loparama (XV) 

V: 286 

dva в 
(с)є ʌєжʜ … ɑүɑɴʜɴь: ɴɑ своєʜ ѣκоʜ ʒємʌʜ ɑ 

по(с)тɑвʜ: сʜгƔ :в: сʜɴɑ д ɑгѣ: ʜ Богдɑɴь:  

Tutnjevac u 

Loparama (XV) 
V: 293 

dva в 

ɑ сє ʌєжʜ д ɑгоє юɴотʜћь тƔпьκовʜћ пʌємєɴʜтʜ 

свʜБьɴʜүɑɴʜɴь ɑ постɑвʜстɑ Бʜʌʜгь  в  сɴɑ 

мʜʌоБ ɑть ʜ п ʜБʜʌь ɑ тьκо ћє сʜ Бʜʌʜгь 

погƔБʜтʜ погƔБʜ гɑ Б ь 

Dragoje Junotić 

Tupković 

Peljave u 

Priboju (XV) 
V: 303 

dva дьвɑ 
ʜєʒƔсь ɑ сє ʌєжє дьвɑ Брɑтɑ рɑдʜвоʜ ʜ рɑдɑɴь ʜ 

Ɣмрʜє оБɑ Ɣ єдɑɴь дɑɴь 
Radivoj i Radan 

Podţablje kod 
Neuma (XVI) 

P:1 

dva* двɑ 
ɑ сє ʌєжє двɑ мʜʌшоєвʜћɑ ɑʌʜѣɑ ʜ юсƔпь ʜ тоʜ 

г ɑдʜ Бгдɑɴь κвɑүь со Ɣсємь 

Alija i Jusup 

Milošević 

Graĉanica kod 

Gacka (XV) 
S: 1 

dvor дво ь 

† вɑ ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ стɑго дχɑ ɑ сє дво ь 

воєводє мɑсɴɑ ʜ ɴєговʜю сɴƔ  ɑдосʌвɑ ʜ 

м осʌвɑ сє пʜсɑ  ɑБь Бжʜ ʜ стɑго дмʜт ʜѣ Ɣ дɴʜ 

гдɴɑ κ ɑʌɑ Ɣг ьсκогɑ ʌоʜшɑ ʜ гɴɑ Бɑɴɑ 

Босɑɴьсκогɑ тв ьтκɑ тκо Бʜ то пот ьʌь дɑ є 

п оκʌєть ωц мь ʜ сɴомь ʜ стʜмь дχомь 

vojvoda Masan 
Donja Dreţnica 

(1355-1357) 
V: 15 

Đeorgiê ћєо гʜѣ 

† мсцɑ сєκьтєБ ɑ Ɣ т єтʜ ɴɑ дєстє дьɴь п ѣстɑвʜ 

сє  ɑвь Бж ʜ ћєо гʜѣ : ɴɑ вєүє ʜє χв  ɑ дɴє ɑ 

ʜмєɴємь жƔпɑɴь κ ьɴѣ 

ţupan Krnja 
AranĊelovo kod 

Trebinja (XIII) 
V: 133 

Đumojĉ ћƔмонүь 
† ɑ снє ʌєжн рɑднүь рɑдоєвнћь дондє мє крɑн Ɣ 

† ʒндɑ ɴɑ мє ћƔмонүь ɴо Брɑтн …  

Radiĉ 
Radojević 

Davidovići kod 
Bileće (XV) 

V: 202 

Đurâ ћƔрь ћƔрь сєн крнст  

Simiova kod 
Bileće (XVII-

XVIII) 

V: 156 

ĐurĊević ћƔрћєвнћь ɑ сє ʌєжʜ вƔкоБрɑт ћƔрћєвнћь снмо 

Vukobrat 

ĐurĊević (i) 
Simo 

Kolanjevići kod 

Bileće (?) 
V: 135 

Đuren ћƔрєɴь ɑ сє ʌєжн ћƔрєɴь пƔкшнћь Đuren Pukšić 
Udora kod 

Stoca (XVI) 
V: 60 
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Đurenovica ћƔ єɴовʜцɑ 
ɑ сє ʌєжʜ доБ ɑ жєɴɑ стɑɴɑ ћƔ єɴовʜцɑ сʜєүє 

ʒєʌʜѣ ɑ (п)ʜшє  ɑто 

Stana 
Đurenovica 

Boljuni kod 
Stoca (XV) 

V: 79 

Đurko ћƔрко † сє ћƔрко … Đurko 
Hum kod 
Trebinja (XV) 

V: 122 

eno єɴо 

||| ɑ сє ʌєжн пєтɑрь мнʌɑɴов єɴо пєрн мєтɑ єговɑ 

жєɴɑ н ʒдє вɑн помєɴнтє гɑ прнɴɑпнсɑ нвɑɴє 

кон єднɴо пєрɑ єговн овє дɑɴє 

Petar 

Gradnići kod 

Ţitomislića 
(XVI) 

V: 194 

fra φрɑ 

грɑдн Бошко ɴнкоʌɑ н ɴнкоʌɑ ɑɴдрнɑш ɴɑ 

сʌɑвƔ Богɑ н стє госпє н Бʌɑгсовı 

БнскƔп ɴɑкоɴ ү ѣ о н годнɴɑ породɑ 

нсƔсовɑ ɴɑ шє жƔɴɑ пнсɑ φрɑ 

Бɑʒнʌно рɑвɴɑɴнɴ  

Crkva 

Uznesenja 

Ravno u 
Popovu polju 

(1578) 

V: 100 

ga гɑ 

† ɑ сє ʌєжн кɴєʒь пɑвɑω комʌнɴовнћь ɴɑ свон 

(пʌє)мєɴнтон ɴɑ проʒрɑүцƔ Ɣ дɴн воєводє 

сɑɴдɑʌь кон гɑ поүтєɴо н внрɴо сʌƔжɑшє Ɣүрьто 

Ɣүрьто ɴɑ пʌємєɴнтєн 

knez Pavao 
Komlinović 

Bakri kod 

Ĉitluka (1423-

1434) 

V: 12 

ga гɑ 

† ɑ сє ʌєжн жƔпɑɴь юроє конɴо погБєБє ɴɑ 

поүтєɴо сʌƔжБн ʒɑ св(огь) гдɴɑ ɑ поБнʌнжн гɑ 

кɴєʒь 

ţupan Juroje 

Kruševo kod 

Stoca (prije 
1471) 

V: 39 

ga гɑ 
† ɑ сє сто воєводє стнпɑɴɑ мнʌорɑдовнћɑ ɑ 

поɴовн гɑ воєводɑ пєтɑрь снɴь мƔ 

Stolica Stipana 

Miloradovića 

Ošanići kod 
Stoca (1470-

1488) 

V: 56 

ga гɑ 
ɑ сє ʌєжн рɑднү вʌɑднсɑʌнћ ɑ снүє ɴɑ мє ωтɑц 

Божє тн гɑ помоʒн 

Radiĉ 

Vladisalić 

Boljuni kod 

Stoca (XV-
XVI) 

V: 75 

ga гɑ 

ɑ сє ʌєжʜ вƔκь сʜɴь κɴєʒɑ ωБ ɑдɑ (с) сєст омь 

єʌомь ʜ поκɑмєɴовɑ гɑ мɑтʜ ɑɴɑ κʌєть ʜ 

п оκʌ(є)ть тκо ћє κ є(ɴƔ)тʜ Ɣ мє 

Vuk i Jela 

Podgradinje u 

Gornjem 
Hrasnu (XV-

XVI) 

V: 83 

ga гɑ 

||| ɑ сє ʌєжн пєтɑрь мнʌɑɴов єɴо пєрн мєтɑ єговɑ 

жєɴɑ н ʒдє вɑн помєɴнтє гɑ прнɴɑпнсɑ нвɑɴє 

кон єднɴо пєрɑ єговн овє дɑɴє 

Petar 

Gradnići kod 

Ţitomislića 

(XVI) 

V: 194 

ga гɑ 

† вь ʜмє ωцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєто(гɑ) дχ ɑ сє ʌєжʜ 

воєводɑ мʜωтошь (с) своʜмь (с)ʜɴомь стѣпκомь 

свомƔ гдɴƔ вʌɑтκƔ вʌɑћєвʜћƔ κоɴь ɴогƔ κоʜ мƔ 

посʌƔжʜ жʜвƔ ɑ м ьтвɑ поБʜʌʜжʜ Божʜмь 

(п)омоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостʜю ʜ п ɑвʜ 

воєводɑ мʜωтошь ʜ мɴого ωт моє  Ɣκє ɴɑ ʒємʌʜ 

Бʜ ɑ ѣ ɴʜ ωт єɴɴє ɴʜκо ь ɴє Бʜ м ьтвь ɴє χ гɑ 

ƔБʜт ɑ ʜ сє κопɑʜтє ɴɑ пʌємє(ɴн)томь 

vojvoda Miotoš 

sa sinom 

Stêpkom 

VlaĊevina kod 

Rogatice (prije 

1463) 

V: 222 

ga гɑ 

(пʌє)мєɴʜтʜ гост … ʜɴь … ɑв … є: Бʜʌʜгь :г: 

сʜɴовє: п ьвьκо ʜ  ɑд(мʜ)ʌь: ʜ  ɑдʜɴ(ɑц)ь тκо ћє 

сʜ Бʜʌʜ(г) … ʜтʜ (п)огƔБʜ гɑ Богь 
 

Puškovac kod 
Koraja u 

Loparama (XV) 

V: 290 

ga гɑ 

ɑ сє ʌєжʜ д ɑгоє юɴотʜћь тƔпьκовʜћ пʌємєɴʜтʜ 

свʜБьɴʜүɑɴʜɴь ɑ постɑвʜстɑ Бʜʌʜгь  в  сɴɑ 

мʜʌоБ ɑть ʜ п ʜБʜʌь ɑ тьκо ћє сʜ Бʜʌʜгь 

погƔБʜтʜ погƔБʜ гɑ Б ь 

Dragoje Junotić 
Tupković 

Peljave u 
Priboju (XV) 

V: 303 

ga* гɑ 

† сє ʌєжʜ Брɑɴко вєрьков(нћь) … ʒємʌн ɴɑ 

пʌємєɴнтон п … ɴɑ ɴємь Брɑтнѣ Бѣʌѣгь 

мнʌьБрɑть н мнʌько  н снɴь о … нʌько ɑ пнсɑ гɑ 

прѣрɑдь днѣ(к)ь тврьдѣɴовнүь 

Branko 
Verković 

Kikaĉi kod 
Tuzle (XV) 

V: 297 

Galĉić гɑʌүнћ 
† ɑ сє ʌєжн рɑћь гɑʌүнћ ɴɑ своѣωн ɴɑ 

пʌємєɴнтон 
RaĊ Galĉić 

Veliĉani u 
Popovu polju 

(XV) 

V: 101 

Gavro* гɑв о 
ω во мʌʜɴʜцє (κ)Ɣпʜ вƔʜɴ ʜ үƔ о Бʜʌʜћ ʜ поκ ʜ 

гɑв о ƔүƔκɑʌо ωт сʜмє ωБɑ ɑ ұψмг  

Jošanica kod 

Duvna (1543) 
V: 258 

Georgija гєωрг ɑ 

† в ь   ʌ ѣ т о   цɴɑ ɑʒь рɑБь χ Ɣ  Б г Ɣ  гдɴь χєрцєгь 

с т є φ ɑ ɴ  вьʒдв гоχ χрɑмь с т г о  в є ʌ к о м Ɣ ү ɴ ɑ  χ в ɑ  

гєωрг ɑ м о ʌ є  ємƔ дɑ помоʌнть сь ω  мɴѣ 

грѣштɴомь вʌɑдцѣ моıє мƔ χ Ɣ  † 

Crkva sv. 

ĐorĊa 

Sopotnica kod 

Goraţda (1454) 
V: 193 

Georgije гєωргнıє  
… рɑБь Б … гєωргнıє  ɑ ʒо(во)мь дрɑгсʌɑвь Бгь … 

сɑць пo … м … жншє вь … єть пєт сьɴ(н) 
Georgije 

Bijeljina 
(XIV/XV) 

B: 9 
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Georgije (г)єорьгнє 

… (г)єорьгнє ɑ ʒовомь … доБрнχьɴнүь 

(пʌ)ємєɴнтн кɴєжɑɴнɴь сє постɑвн(шє) :д: снɴн: 

χр … 

Georgije 
Bijeljina 

(XIV/XV) 
B: 10 

glasito гʌɑсʜто 

ɑ сʜє Бʜʌєгь поүтєɴогɑ вʜтʒɑ воєводє  ɑдʜвоѣ 

ωп ɑшʜћɑ доκʌє Бʜχь поүтєɴо ʜ гʌɑсʜто п єБʜχь 

ʜ ʌєгоχь Ɣ тƔћоʜ ʒємʌʜ ɑ Бʜʌєг мʜ стоʜ ɴɑ 

Бɑщʜɴʜ 

Radivoj 

Oprašić 

Oprašići kod 

Rogatice (XV) 
V: 226 

Gligorije* гʌнгорнє ɑ сє ʌєжн кɑʌƔћєрь гʌнгорнє вєүɴɑ пɑмєть ємƔ 
kaluĊer 
Gligorije 

Radmilović-

Dubrava kod 
Bileće (XV-

XVI) 

V: 144 

godê годѣ 

ɑ сє ʌєжʜ д ɑгʜʌо (мʜ)ʌєт(ʜ)үь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜто (ɴɑ) допɑцʜχ п ɑвʜχь ʌєть  м  сƔ 

своємь  одомь воʌʜɴʜ үʌовѣκь κомƔ мƔ годѣ 

сʌƔжʜтʜ гоʜсподѣɴƔ ɑ κомƔ годѣ сʌƔжɑшє 

вѣ ьɴь мƔ Бєшє ʜ сє пʜсɑ д ɑгʜшɑ сʜɴь єговь 

Dragilo 

Donji Dopasci 

kod Kladnja 
(XV) 

V: 234 

godê годѣ 

ɑ сє ʌєжʜ д ɑгʜʌо (мʜ)ʌєт(ʜ)үь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜто (ɴɑ) допɑцʜχ п ɑвʜχь ʌєть  м  сƔ 

своємь  одомь воʌʜɴʜ үʌовѣκь κомƔ мƔ годѣ 

сʌƔжʜтʜ гоʜсподѣɴƔ ɑ κомƔ годѣ сʌƔжɑшє 

вѣ ьɴь мƔ Бєшє ʜ сє пʜсɑ д ɑгʜшɑ сʜɴь єговь 

Dragilo 

Donji Dopasci 

kod Kladnja 

(XV) 

V: 234 

godê годѣ 
† сэ ʌэжıтъ ппъ тѣχодрɑгъ ɑ э ıмѣʌъ д съıɴовъ 

тэрэ рѣдъ эдıɴѣмъ годѣ стръı э 
pop Tjehodrag 

Lištani u 

Livanjskom 

polju (XII) 

Š: 11 

godi годʜ 

† ɑ сє ʌєжʜ дʜвɑць ʒʌɑтɑ ь ʜ (с) своʜωмь жєɴомь 

мʜʌостʜю Бжʜомь ʒɑ могɑ жʜвотɑ κомƔ годʜ 

сʌƔжʜχь сʌƔжʜχь мƔ п ɑвовѣ ьɴо χʜ 

Divac zlatar sa 

ţenom 

Mršići kod 

Vlasenice (XV) 
V: 241 

godina годнɴɑ 

грɑдн Бошко ɴнкоʌɑ н ɴнкоʌɑ ɑɴдрнɑш ɴɑ 

сʌɑвƔ Богɑ н стє госпє н Бʌɑгсовı 

БнскƔп ɴɑкоɴ ү ѣ о н годнɴɑ породɑ 

нсƔсовɑ ɴɑ шє жƔɴɑ пнсɑ φрɑ 

Бɑʒнʌно рɑвɴɑɴнɴ  

Crkva 

Uznesenja 

Ravno u 
Popovu polju 

(1578) 

V: 100 

Goduši* годƔшʜ 

† ɑ сє ʌєжʜ дɑБʜжʜвь д ɑшκовʜћь ɴɑ своєʜ ʒємʌʜ 

ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ κɑдɑ χтєχь поБʜтʜ тɑдɑ ʜ Ɣм ѣχь 

Ɣсѣүє ɴɑ мє κɑмʜ мʜʌƔтʜɴь κɑБʌовʜћь Ɣ годƔшʜ 

ɑ пʜсɑ ɴʜκоʌɑ д ɑгоʌєвʜћь 

Dabiţiv 
Drašković 

Brkići kod 
Kalesije (XV) 

V: 306 

Gojĉin гоʜүʜɴ 

… овʜ … ɑɴʜɴь ɑ погʜБє ɴ … сцʜп … (г)осподʜɴʜ 

п ʜвƔ … вʜ доБ ɑ … ɴɑ ш ɴєговʜмь Б ɑтомь 

гоʜүʜɴ … дɑɴь үɑсɑ ʜ постɑвʜ Бʜʌʜгь го … ɴь 

вƔκосɑвь ʜ Б ɑтɑ мƔ Б ɑѣ … (Б) ɑтʜωмь 

 

Vraţići kod 

Ĉelića (XV) 
V: 283 

Gojĉin* гонүнɴь 
… мʌ … ɴ … он ɑ сє … ɑвнстɑ … ѣгь … в… сɴь 

трьдоє ɑ тон пнсɑ гонүнɴь попь  

Trnjaĉka u 

Tobutu (XV) 
V: 301 

Gojsav гоʜсɑвь 

† ɑ сє ʌєжʜ госпоѣ гоʜсɑвь κћʜ ю ʜѣ Бɑωшʜћɑ ɑ 

κƔћьɴʜцɑ воєводє  ɑдʜүɑ ɑ п ʜстɑ Ɣ κƔћʜ 

κɑʒɴцɑ сɑɴκɑ ʜ жƔпɑɴɑ Бʜʌʜѣκɑ с поүтєɴʜємь ʜ 

п ʜѣ свою вʜ Ɣ ʜ вʜшɴƔ сʌɑвƔ 

gospoja Gojsav 
Biskup kod 
Konjica (1398) 

V: 178 

Golobović гоʌoБовʜћь 

… (ʌ)єжє вєсєоκо гоʌoБовʜћь ɴɑ свωʜ ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜто ɑ постɑвʜ ɴєговʜχь сєдɑмь сʜɴовь ɴɑ 

ɴємь Бʜʌʜгь 

Veseoko 
Golobović 

Snijeţnica kod 
Zvornika (XV) 

V: 305 

golubaĉi гоʌƔБɑүʜ 
ɑ сє ʌєжʜ  ɑдосɑвь χє ɑκовʜћь ωво ʌєгоχь ɴɑ 

свωʜ пʌємєтоʜ гоʌƔБɑүʜ ʜ дь є ʌɑκɑ Бʌгɑ 

Radosav 

Heraković 

Boljuni kod 

Stoca (XV) 
V: 62 

Gombaliĉ* гомБɑʌнүь 
ɑ сє ʌєжн рɑБ Божн гомБɑʌнүь үƔж(д)ɴомє жєʌєт 

овог свѣтɑ 
Gombaliĉ Goraţde (1568) V: 191 

gospe госпє 

грɑдн Бошко ɴнкоʌɑ н ɴнкоʌɑ ɑɴдрнɑш ɴɑ 

сʌɑвƔ Богɑ н стє госпє н Бʌɑгсовı 

БнскƔп ɴɑкоɴ ү ѣ о н годнɴɑ породɑ 

нсƔсовɑ ɴɑ шє жƔɴɑ пнсɑ φрɑ 

Бɑʒнʌно рɑвɴɑɴнɴ  

Crkva 

Uznesenja 

Ravno u 

Popovu polju 
(1578) 

V: 100 
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gospoctva госпоцтвɑ 

вɑ ʜмє Божʜє ɑ сє ʌєжʜ оʒ ʜɴь κопʜєвʜћь 

жƔпɑɴь κɴєʒɑ пɑвʌɑ сє пʜсɑ дʜѣκь мʜʌосɑʌʜћь 

 ɑдоє ʜћь см ьтʜ ɴє поʜсκɑχь ɴɑвʜдѣɴь 

κ ɑʌєвсв(ɑ) Босɑɴсκогɑ ʜ госпоцтвɑ с ьБьсκогɑ 

ʒɑ могɑ гɴɑ сʌƔжБƔ Бодошє мє ʜ сѣκошє мє ʜ 

стѣ ɑшє ʜ тƔʜ см ьтʜ ɴє допɑдоχь ʜ Ɣм ʜχь ɴɑ 

 ощство χ ʜство ʜ гɴ мє воєводɑ ωκ ʜʌʜ ʜ 

Ɣκопɑ ʜ поБѣ(ʌѣ)жʜ 

Ozrin Kopijević 
Varošište u 

Borĉu (XV) 
V: 224 

Gospoda* гд ɑ 

ɑ сє ʌєжʜ доБ ʜ гдɴь гость мʜшʌєɴь κомƔ Бʜшє 

п ʜ … по Ɣ єдБʜ ɑв ɑмь своє вєʌʜκо 

гостоʌƔБство (гд)ɴє доБ (ʜ) κɑдɑ п ʜдєшь п ʜдь 

гд ɑ ɴɑшєгɑ ʜсƔ єдɴо … мєɴʜ ʜ ɴɑсь своʜχь 

 ɑБов пʜсɑ г м 

gost Mišljen 
Puhovac kod 
Zenice (poslije 

21.1.1404) 

V: 249 

gospode гсподє 

вɑ ʜмє твоє п ʜүʜстɑ т оʜцє гдɴɑ гстʜ мʜʌƔтʜɴɑ 

Бʜʌʜгь  одомь ц ьɴʜүɑɴь погʜБ(є) ʜɴо ɴєго ʌʜ 

мʜʌостʜ Божʜєʜ жʜтʜє ɑ жʜχь Ɣ үɑстє Босɑɴκє 

гсподє п ʜмʜχь дɑ овє ω вєʌʜκє гсподє ʜ 

вʌɑстєо ʜ ω г ьүκє гсподє ɑ всє вʜдомо 

gost Milutin 
Humsko kod 

Foĉe (1318) 
V: 190 

gospode гсподє 

вɑ ʜмє твоє п ʜүʜстɑ т оʜцє гдɴɑ гстʜ мʜʌƔтʜɴɑ 

Бʜʌʜгь  одомь ц ьɴʜүɑɴь погʜБ(є) ʜɴо ɴєго ʌʜ 

мʜʌостʜ Божʜєʜ жʜтʜє ɑ жʜχь Ɣ үɑстє Босɑɴκє 

гсподє п ʜмʜχь дɑ овє ω вєʌʜκє гсподє ʜ 

вʌɑстєо ʜ ω г ьүκє гсподє ɑ всє вʜдомо 

gost Milutin 
Humsko kod 
Foĉe (1318) 

V: 190 

gospode гсподє 

вɑ ʜмє твоє п ʜүʜстɑ т оʜцє гдɴɑ гстʜ мʜʌƔтʜɴɑ 

Бʜʌʜгь  одомь ц ьɴʜүɑɴь погʜБ(є) ʜɴо ɴєго ʌʜ 

мʜʌостʜ Божʜєʜ жʜтʜє ɑ жʜχь Ɣ үɑстє Босɑɴκє 

гсподє п ʜмʜχь дɑ овє ω вєʌʜκє гсподє ʜ 

вʌɑстєо ʜ ω г ьүκє гсподє ɑ всє вʜдомо 

gost Milutin 
Humsko kod 

Foĉe (1318) 
V: 190 

gospodênu гоʜсподѣɴƔ 

ɑ сє ʌєжʜ д ɑгʜʌо (мʜ)ʌєт(ʜ)үь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜто (ɴɑ) допɑцʜχ п ɑвʜχь ʌєть  м  сƔ 

своємь  одомь воʌʜɴʜ үʌовѣκь κомƔ мƔ годѣ 

сʌƔжʜтʜ гоʜсподѣɴƔ ɑ κомƔ годѣ сʌƔжɑшє 

вѣ ьɴь мƔ Бєшє ʜ сє пʜсɑ д ɑгʜшɑ сʜɴь єговь 

Dragilo 

Donji Dopasci 

kod Kladnja 

(XV) 

V: 234 

gospodiĉića господʜүʜћɑ 
† ɑ сє ʌєжʜ ю ɑʜ κо(ɴь)  ɑдо(ѣ) свогɑ 

господʜүʜћɑ 
Juraj 

Kaoštica kod 

MeĊeĊe (poslije 
1454) 

V: 212 

gospodin гдɴь 

† в ь   ʌ ѣ т о   цɴɑ ɑʒь рɑБь χ Ɣ  Б г Ɣ  гдɴь χєрцєгь 

с т є φ ɑ ɴ  вьʒдв гоχ χрɑмь с т г о  в є ʌ к о м Ɣ ү ɴ ɑ  χ в ɑ  

гєωрг ɑ м о ʌ є  ємƔ дɑ помоʌнть сь ω  мɴѣ 

грѣштɴомь вʌɑдцѣ моıє мƔ χ Ɣ  † 

Crkva sv. 

ĐorĊa 

Sopotnica kod 

Goraţda (1454) 
V: 193 

gospodin гɴ 

вɑ ʜмє Божʜє ɑ сє ʌєжʜ оʒ ʜɴь κопʜєвʜћь 

жƔпɑɴь κɴєʒɑ пɑвʌɑ сє пʜсɑ дʜѣκь мʜʌосɑʌʜћь 

 ɑдоє ʜћь см ьтʜ ɴє поʜсκɑχь ɴɑвʜдѣɴь 

κ ɑʌєвсв(ɑ) Босɑɴсκогɑ ʜ госпоцтвɑ с ьБьсκогɑ 

ʒɑ могɑ гɴɑ сʌƔжБƔ Бодошє мє ʜ сѣκошє мє ʜ 

стѣ ɑшє ʜ тƔʜ см ьтʜ ɴє допɑдоχь ʜ Ɣм ʜχь ɴɑ 

 ощство χ ʜство ʜ гɴ мє воєводɑ ωκ ʜʌʜ ʜ 

Ɣκопɑ ʜ поБѣ(ʌѣ)жʜ 

Ozrin Kopijević 
Varošište u 

Borĉu (XV) 
V: 224 

gospodin гɴь 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 

Staro Selo kod 

Donjeg Vakufa 

(XIV-XV) 

V: 279 
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gospodin* гдɴь 

ɑ сє ʌєжʜ доБ ʜ гдɴь гость мʜшʌєɴь κомƔ Бʜшє 

п ʜ … по Ɣ єдБʜ ɑв ɑмь своє вєʌʜκо 

гостоʌƔБство (гд)ɴє доБ (ʜ) κɑдɑ п ʜдєшь п ʜдь 

гд ɑ ɴɑшєгɑ ʜсƔ єдɴо … мєɴʜ ʜ ɴɑсь своʜχь 

 ɑБов пʜсɑ г м 

gost Mišljen 

Puhovac kod 

Zenice (poslije 

21.1.1404) 

V: 249 

gospodina гдɴɑ 

† вɑ ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ стɑго дχɑ ɑ сє дво ь 

воєводє мɑсɴɑ ʜ ɴєговʜю сɴƔ  ɑдосʌвɑ ʜ 

м осʌвɑ сє пʜсɑ  ɑБь Бжʜ ʜ стɑго дмʜт ʜѣ Ɣ дɴʜ 

гдɴɑ κ ɑʌɑ Ɣг ьсκогɑ ʌоʜшɑ ʜ гɴɑ Бɑɴɑ 

Босɑɴьсκогɑ тв ьтκɑ тκо Бʜ то пот ьʌь дɑ є 

п оκʌєть ωц мь ʜ сɴомь ʜ стʜмь дχомь 

vojvoda Masan 
Donja Dreţnica 
(1355-1357) 

V: 15 

gospodina гдɴɑ 

† ɑ сє ʌєжн жƔпɑɴь юроє конɴо погБєБє ɴɑ 

поүтєɴо сʌƔжБн ʒɑ св(огь) гдɴɑ ɑ поБнʌнжн гɑ 

кɴєʒь 

ţupan Juroje 

Kruševo kod 

Stoca (prije 
1471) 

V: 39 

gospodina гдɴɑ 

† вь ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ ст го дχ ɑ сє ʌєжʜ  ɑБɑ Бж ʜɑ 

поʌʜχ ɑɴʜ⊦ɑ ɑ ʒовомь мʜ ьсκʜмь госпо⊦ɑ 

 ɑдɑүɑ жоyпɑɴɑ ɴєɴьцɑ үʜχо ʜћɑ κƔүьɴʜцɑ ɑ 

ɴєвѣстɑ жƔпɑɴɑ в ɑтьκɑ ʜ сʌƔгє дɑБʜжʜвɑ ʜ 

тєпьүʜıє  стʜпьκɑ ɑ κьүʜ жƔпɑɴɑ мʜʌьтѣɴɑ 

д ɑжʜвоıє вʜκɑ ɑ κɑʒɴьцƔ сɴʜκƔ сєст ɑ ɑ постɑвʜ 

сь Бѣʌѣгь ɴє сɴ ь дɑБʜжʜвь с Бжʜωмь помощʜю 

сɑмь (с) своʜмʜ ʌƔдьмʜ ɑ вь дɴ(ʜ) гдɴɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ 

Polihranija 

Radaĉa 

Veliĉani u 

Popovu polju 
(1377-1391) 

V: 102 

gospodina гдɴɑ 

† вь дɴʜ гдɴɑ воєдє сɑɴдѣʌɑ ɑ сєʜ ʌєжʜ κɴєʒь 

поκ ɑѣць ωʌʜвє овʜћь Б ɑтʜω ʜ вʌɑстєʌє ѣ 

поκ ɑѣць гɴƔ момƔ сʌƔгɑ що моχь вь п ɑвɑдʜ 

тоʌʜκо χоχь Ɣ момь домʜ Богь мʜ подʜʌʜ ѣ 

могɑχь гɴɑ могɑ ʜ д Ɣгɑ могɑ Ɣ поүтєɴʜ п ʜѣтʜ 

ʜ Ɣ томь момь доБ ʜ догє см ьть Ɣ в ємє жнвотɑ 

домь моѣ ωжɑʌостнχь 

knez Pokrajac 
Oliverović 

Vrpolje kod 
Trebinja (1413) 

V: 117 

gospodina гдɴɑ 

† ɑ сє ʌєжʜ  ɑдоɴɑ  ɑтκовʜћь погʜБоχь пдь 

г ɑдомє пдь κʌƔүємє ʒɑ свогɑ гдɴɑ воєводƔ 

сɑɴд(ɑ)ʌɑ 

Radonja 

Ratković 

Kljuĉ kod 

Gacka (1404-

1415) 

V: 159 

gospodina гдɴɑ 
ɑ сє кɑмєɴ … нрнсɑвɑ мѣшнɴнћɑ Ɣ доБрωгɑ гдɴɑ 

водє χотнχь н могоχь  
Tvrdoci kod 
Foĉe (XV) 

V: 189 

gospodina гдɴɑ 

вɑ ʜмє твоє п ʜүʜстɑ т оʜцє гдɴɑ гстʜ мʜʌƔтʜɴɑ 

Бʜʌʜгь  одомь ц ьɴʜүɑɴь погʜБ(є) ʜɴо ɴєго ʌʜ 

мʜʌостʜ Божʜєʜ жʜтʜє ɑ жʜχь Ɣ үɑстє Босɑɴκє 

гсподє п ʜмʜχь дɑ овє ω вєʌʜκє гсподє ʜ 

вʌɑстєо ʜ ω г ьүκє гсподє ɑ всє вʜдомо 

gost Milutin 
Humsko kod 
Foĉe (1318) 

V: 190 

gospodina гɴɑ 

† вь дɴʜ гдɴɑ воєдє сɑɴдѣʌɑ ɑ сєʜ ʌєжʜ κɴєʒь 

поκ ɑѣць ωʌʜвє овʜћь Б ɑтʜω ʜ вʌɑстєʌє ѣ 

поκ ɑѣць гɴƔ момƔ сʌƔгɑ що моχь вь п ɑвɑдʜ 

тоʌʜκо χоχь Ɣ момь домʜ Богь мʜ подʜʌʜ ѣ 

могɑχь гɴɑ могɑ ʜ д Ɣгɑ могɑ Ɣ поүтєɴʜ п ʜѣтʜ 

ʜ Ɣ томь момь доБ ʜ догє см ьть Ɣ в ємє жнвотɑ 

домь моѣ ωжɑʌостнχь 

knez Pokrajac 
Oliverović 

Vrpolje kod 
Trebinja (1413) 

V: 117 

gospodina гɴɑ 

сʜє ʌєжʜ вƔκшɑь мʜт овʜћь ƔБʜшє мє ɴɑ сʌƔжБѣ 

гɴɑ могɑ мɑ ωсвєтʜ мє  ɑдє п ʜБʜсɑʌʜћь … κɑκо 

є вʜдʜто доБ омь ʜ г ɴомƔ 

Vukša Mitrović 
Zovi Do kod 
Nevesinja (prije 

1468) 

V: 172 

gospodina гɴɑ 

† вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ 

вʌɑтκо вʌɑ(ћє)вʜћь κоʜ ɴє моʌɑшє ɴʜєдɴогɑ 

үʌовκɑ тьκмо гɴɑ ɑ ωБʜдє мɴого ʒємʌє ɑ домɑ 

погʜБє ɑ ʒɑ ɴʜмь ɴє остɑ ɴʜ сɴь ɴʜ Б ɑть ɑ ɴɑ ɴь 

Ɣсʜұє κɑмʜ ɴєговь воєводɑ мʜωтошь сʌƔжʜ гɴɑ 

Божʜωмь помоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостою κоʜ 

Ɣκопɑ вʌɑтκɑ помєɴƔ Бгɑ 

Vlatko 

VlaĊević 

VlaĊevina kod 

Rogatice (1399-
1415) 

V: 223 
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gospodina гɴɑ 

† вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ 

вʌɑтκо вʌɑ(ћє)вʜћь κоʜ ɴє моʌɑшє ɴʜєдɴогɑ 

үʌовκɑ тьκмо гɴɑ ɑ ωБʜдє мɴого ʒємʌє ɑ домɑ 

погʜБє ɑ ʒɑ ɴʜмь ɴє остɑ ɴʜ сɴь ɴʜ Б ɑть ɑ ɴɑ ɴь 

Ɣсʜұє κɑмʜ ɴєговь воєводɑ мʜωтошь сʌƔжʜ гɴɑ 

Божʜωмь помоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостою κоʜ 

Ɣκопɑ вʌɑтκɑ помєɴƔ Бгɑ 

Vlatko 

VlaĊević 

VlaĊevina kod 

Rogatice (1399-
1415) 

V: 223 

gospodina гɴɑ 

вɑ ʜмє Божʜє ɑ сє ʌєжʜ оʒ ʜɴь κопʜєвʜћь 

жƔпɑɴь κɴєʒɑ пɑвʌɑ сє пʜсɑ дʜѣκь мʜʌосɑʌʜћь 

 ɑдоє ʜћь см ьтʜ ɴє поʜсκɑχь ɴɑвʜдѣɴь 

κ ɑʌєвсв(ɑ) Босɑɴсκогɑ ʜ госпоцтвɑ с ьБьсκогɑ 

ʒɑ могɑ гɴɑ сʌƔжБƔ Бодошє мє ʜ сѣκошє мє ʜ 

стѣ ɑшє ʜ тƔʜ см ьтʜ ɴє допɑдоχь ʜ Ɣм ʜχь ɴɑ 

 ощство χ ʜство ʜ гɴ мє воєводɑ ωκ ʜʌʜ ʜ 

Ɣκопɑ ʜ поБѣ(ʌѣ)жʜ 

Ozrin Kopijević 
Varošište u 
Borĉu (XV) 

V: 224 

gospodina гɴдɴ ɑ 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтг ɑ дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

κɴєʒь Бɑтʜћь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ 

мʜʌостʜю Бжʜ омь ʜ сʌɑвɴогɑ гɴдɴ ɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ κɴєʒь Босɑɴьсκʜ ɴɑ вʜсоκомь сє поБоʌʜχь 

ɴɑ дƔБоκƔмє мє дɴь доʜдє сʜ Бʜʌʜгь постɑвʜ 

госпоѣ вƔκɑвɑ с моʜмʜ доБ ʜмʜ жʜвƔ мʜ вѣ ɴо 

сʌƔжɑшє ʜ м твƔ мʜ посʌƔжʜ 

knez Batić 

Kopošići kod 

Ilijaša 

(16.8.1420-
18.8.1421) 

V: 245 

gospodina господʜɴɑ 

† ɑ сє ʌєжʜ вƔκосɑвь воєводɑ вʌɑћєвʜћь с момь 

д Ɣговɑχь д Ɣжʜɴомь ʜ сɑгʜБоχь ɴɑ  ʒмʜ ɴоʜ 

κ ɑʜɴє κо(ɴь) могɑ господʜɴɑ ʜ доɴєсошє мє 

д Ɣжʜɴɑ ɴɑ своƔ пʌємєɴʜтƔ БɑщʜɴƔ ʜ дɑ є 

п оκʌєть тκо ћє Ɣ мє тɑκɴƔтʜ 

Vukosav 
Vlahovići kod 

Ljubinja (XV) 
V: 96 

gospodina господʜɴɑ 

Ɣ (ʜ)мє вєʌьκо(гɑ) κɑʒɴьцɑ ɴєсьпʜɴє Б ьтɑ 

поʒʜдɑ Бѣʌоκɑ κɑʒɴьцɑ ɴєсьпʜɴƔ свогɑ 

господʜɴɑ ʜ ос(т)ɑвʜ сєБѣ мѣсто поʌьгь своєгɑ 

господʜɴɑ 

kaznac Nespina 
Malo Ĉajno kod 
Visokog (XIII) 

V: 247 

gospodina господʜɴɑ 

Ɣ (ʜ)мє вєʌьκо(гɑ) κɑʒɴьцɑ ɴєсьпʜɴє Б ьтɑ 

поʒʜдɑ Бѣʌоκɑ κɑʒɴьцɑ ɴєсьпʜɴƔ свогɑ 

господʜɴɑ ʜ ос(т)ɑвʜ сєБѣ мѣсто поʌьгь своєгɑ 

господʜɴɑ 

kaznac Nespina 
Malo Ĉajno kod 

Visokog (XIII) 
V: 247 

gospodini гдɴʜ 

вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴ(ɑ) ɑʒь Богдɑɴь ɴɑ д ɑгɑѣ ɴовʜ 

κɑмєɴʜ постɑвʜχь ɑ сє пʜсɑ вƔκɑш(ʜ)ɴɑ свомь 

гдɴʜ  ɑѣ κоʜ мє Бʜшє вєомѣ сьБʌƔдʜƔ ʒɑто моʌƔ 

вɑсь господо ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ ɴь є є үєтє вѣ 

Бʜтʜ κɑκо оɴь ɑ оɴь ɴє мо є κɑκо вʜ ʜ дɑ вʜстє 

дɑ ћєтє Ɣм ʜтʜ ʜ всʜ вʜ домƔ погʜɴƔтʜ п ɑвʜ ɑ 

пƔсть мʜ сʌɑвɑ үє тʜ сʌѣщ(ʜ) 

Dragaj  
Pojska kod 
Zenice (XV) 

V: 253 

gospodini (г)осподʜɴʜ 

… овʜ … ɑɴʜɴь ɑ погʜБє ɴ … сцʜп … 

(г)осподʜɴʜ п ʜвƔ … вʜ доБ ɑ … ɴɑ ш ɴєговʜмь 

Б ɑтомь гоʜүʜɴ … дɑɴь үɑсɑ ʜ постɑвʜ Бʜʌʜгь го 

… ɴь вƔκосɑвь ʜ Б ɑтɑ мƔ Б ɑѣ … (Б) ɑтʜωмь 

 
Vraţići kod 
Ĉelića (XV) 

V: 283 

gospodinu гдɴƔ 

† ɑ сє ʌєжʜ Бгɑдɑɴь χɑтєʌєвʜћь  ɑдʜүɑ воєводє 

сʌƔгɑ Ɣ доБ ʜ үɑсь  одʜχ сє Ɣ доБ ѣ Ɣ д Ɣжʜɴ 

п ɑво үʜɴє ʜ Ɣм ѣχь гдɴƔ вѣ ɴо сʌƔжє ɑ сɑʜ 

Бʜʌєгь сʜɴовє моʜ постɑвʜшє 

Bogdan 

Hateljević 

Milavići u 

Dabra polju 
(1391-1404) 

V: 93 

gospodinu гдɴƔ 

ɑ сє ʌєжн доБрн прнБнсʌɑвь пєтонвнћь ɴɑ свон 

ʒємʌн ɴɑ пʌємєɴнтон сʌƔжнχь БɑɴƔ тврьдвкƔ 

гдɴƔ вѣрьɴо ɴɑ томь погнБоχь п(н)сɑ Бртонѣ 

Pribislav 

Petojvić 

Ljusići kod 

Uloga (1353-
1377) 

V: 182 

gospodinu гдɴƔ 

† вь ʜмє ωцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєто(гɑ) дχ ɑ сє ʌєжʜ 

воєводɑ мʜωтошь (с) своʜмь (с)ʜɴомь стѣпκомь 

свомƔ гдɴƔ вʌɑтκƔ вʌɑћєвʜћƔ κоɴь ɴогƔ κоʜ мƔ 

посʌƔжʜ жʜвƔ ɑ м ьтвɑ поБʜʌʜжʜ Божʜмь 

(п)омоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостʜю ʜ п ɑвʜ 

воєводɑ мʜωтошь ʜ мɴого ωт моє  Ɣκє ɴɑ ʒємʌʜ 

Бʜ ɑ ѣ ɴʜ ωт єɴɴє ɴʜκо ь ɴє Бʜ м ьтвь ɴє χ гɑ 

ƔБʜт ɑ ʜ сє κопɑʜтє ɴɑ пʌємє(ɴн)томь 

vojvoda Miotoš 

sa sinom 
Stêpkom 

VlaĊevina kod 

Rogatice (prije 
1463) 

V: 222 
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gospodinu гдɴ Ɣ 
† вɑ (ʜ)мє: Бɑ: доБ огɑ: сє: ʒʜдɑ: мʜχɑʌь: свомƔ: 

гдɴ Ɣ: κɴєʒƔ: вƔκƔ  
knez Vuk 

Mali Mošunj 

kod Travnika 

(XV) 

V: 256 

gospodinu гɴƔ 

† вь дɴʜ гдɴɑ воєдє сɑɴдѣʌɑ ɑ сєʜ ʌєжʜ κɴєʒь 

поκ ɑѣць ωʌʜвє овʜћь Б ɑтʜω ʜ вʌɑстєʌє ѣ 

поκ ɑѣць гɴƔ момƔ сʌƔгɑ що моχь вь п ɑвɑдʜ 

тоʌʜκо χоχь Ɣ момь домʜ Богь мʜ подʜʌʜ ѣ 

могɑχь гɴɑ могɑ ʜ д Ɣгɑ могɑ Ɣ поүтєɴʜ п ʜѣтʜ 

ʜ Ɣ томь момь доБ ʜ догє см ьть Ɣ в ємє жнвотɑ 

домь моѣ ωжɑʌостнχь 

knez Pokrajac 

Oliverović 

Vrpolje kod 

Trebinja (1413) 
V: 117 

gospodja годподѣ 

† ɑ сє ʌєжн вʌɑтко Брɑɴьковнћь с тɑɴоровɑ н 

вєүє (с) снɴомь годподѣ мєдɑɴь постɑвн тє к 

вʌɑткƔ додє 

Vlatko 
Branković 

Lastva u 

Gornjem 

Hrasnu (XV) 

V: 84 

gospodnomu г ɴомƔ 

сʜє ʌєжʜ вƔκшɑь мʜт овʜћь ƔБʜшє мє ɴɑ сʌƔжБѣ 

гɴɑ могɑ мɑ ωсвєтʜ мє  ɑдє п ʜБʜсɑʌʜћь … κɑκо 

є вʜдʜто доБ омь ʜ г ɴомƔ 

Vukša Mitrović 

Zovi Do kod 

Nevesinja (prije 

1468) 

V: 172 

gospodo господо 

† ɑ снє ʌєжʜ пɑвκо  ɑдоχɴʜћь ωвʜ … Ɣсʜєκоχь 

ɴɑ сє ʒɑ жʜвотɑ моʌƔ вʜ сє Б ɑтьо ʜ господо 

ɴємоʜтє мʜ κостʜ п ѣт єсɑтʜ 

Pavko 

Radohnić 

Hodovo kod 

Stoca (XV-

XVI) 

V: 51 

gospodo господо 

вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴ(ɑ) ɑʒь Богдɑɴь ɴɑ д ɑгɑѣ ɴовʜ 

κɑмєɴʜ постɑвʜχь ɑ сє пʜсɑ вƔκɑш(ʜ)ɴɑ свомь 

гдɴʜ  ɑѣ κоʜ мє Бʜшє вєомѣ сьБʌƔдʜƔ ʒɑто моʌƔ 

вɑсь господо ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ ɴь є є үєтє вѣ 

Бʜтʜ κɑκо оɴь ɑ оɴь ɴє мо є κɑκо вʜ ʜ дɑ вʜстє 

дɑ ћєтє Ɣм ʜтʜ ʜ всʜ вʜ домƔ погʜɴƔтʜ п ɑвʜ ɑ 

пƔсть мʜ сʌɑвɑ үє тʜ сʌѣщ(ʜ) 

Dragaj  
Pojska kod 

Zenice (XV) 
V: 253 

gospoĊa госпоћɑ госпоћɑ мɑрнɴɑ ƔБнєћнɴƔ Marina 
Doljani kod 

Ĉapljine (XVI) 
V: 23a 

gospoĊa госпоћɑ госпоћɑ мɑрнɴɑ ƔБнєћнɴƔ Marina 
Doljani kod 

Ĉapljine (XVI) 
V: 23b 

gospoja госпо⊦ɑ 

† вь ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ ст го дχ ɑ сє ʌєжʜ  ɑБɑ Бж ʜɑ 

поʌʜχ ɑɴʜ⊦ɑ ɑ ʒовомь мʜ ьсκʜмь госпо⊦ɑ 

 ɑдɑүɑ жоyпɑɴɑ ɴєɴьцɑ үʜχо ʜћɑ κƔүьɴʜцɑ ɑ 

ɴєвѣстɑ жƔпɑɴɑ в ɑтьκɑ ʜ сʌƔгє дɑБʜжʜвɑ ʜ 

тєпьүʜıє  стʜпьκɑ ɑ κьүʜ жƔпɑɴɑ мʜʌьтѣɴɑ 

д ɑжʜвоıє вʜκɑ ɑ κɑʒɴьцƔ сɴʜκƔ сєст ɑ ɑ постɑвʜ 

сь Бѣʌѣгь ɴє сɴ ь дɑБʜжʜвь с Бжʜωмь помощʜю 

сɑмь (с) своʜмʜ ʌƔдьмʜ ɑ вь дɴ(ʜ) гдɴɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ 

Polihranija 
Radaĉa 

Veliĉani u 

Popovu polju 

(1377-1391) 

V: 102 

gospoja госпоѣ 

† ɑ сє ʌєжʜ госпоѣ гоʜсɑвь κћʜ ю ʜѣ Бɑωшʜћɑ ɑ 

κƔћьɴʜцɑ воєводє  ɑдʜүɑ ɑ п ʜстɑ Ɣ κƔћʜ 

κɑʒɴцɑ сɑɴκɑ ʜ жƔпɑɴɑ Бʜʌʜѣκɑ с поүтєɴʜємь ʜ 

п ʜѣ свою вʜ Ɣ ʜ вʜшɴƔ сʌɑвƔ 

gospoja Gojsav 
Biskup kod 
Konjica (1398) 

V: 178 

gospoja госпоѣ 
† ɑ сє ʌєжн госпоѣ Бєωкɑ крьстнѣшнɴов(ɑ) кћн 

прнБнсɑвɑ косɑү(є) ɑ пнсɑ вокɑш 
Beoka 

Vlaholje kod 
Kalinovika 

(XIV) 

V: 186 

gospoja госпоѣ 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтг ɑ дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

κɴєʒь Бɑтʜћь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ 

мʜʌостʜю Бжʜ омь ʜ сʌɑвɴогɑ гɴдɴ ɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ κɴєʒь Босɑɴьсκʜ ɴɑ вʜсоκомь сє поБоʌʜχь 

ɴɑ дƔБоκƔмє мє дɴь доʜдє сʜ Бʜʌʜгь постɑвʜ 

госпоѣ вƔκɑвɑ с моʜмʜ доБ ʜмʜ жʜвƔ мʜ вѣ ɴо 

сʌƔжɑшє ʜ м твƔ мʜ посʌƔжʜ 

knez Batić 

Kopošići kod 

Ilijaša 

(16.8.1420-
18.8.1421) 

V: 245 

gospoje госпоє † вɑ нмє Божнє ɑ сє госпоє стɑɴє Stana 

Trnovica kod 

Uloga (oko 

1466) 

V: 180 

gost гость 
… ɴɑ пʌ … ʜ постɑвʜшє … ɴємƔ κɑмєɴ … ɴов ʜ 

гость ʜ … κоє ʜ  ɑдоє сɴь  

Košarići kod 
Ugljevika (XV-

XVI) 

V: 312 

gost* гость 

ɑ сє ʌєжʜ доБ ʜ гдɴь гость мʜшʌєɴь κомƔ Бʜшє 

п ʜ … по Ɣ єдБʜ ɑв ɑмь своє вєʌʜκо 

гостоʌƔБство (гд)ɴє доБ (ʜ) κɑдɑ п ʜдєшь п ʜдь 

gost Mišljen 

Puhovac kod 

Zenice (poslije 
21.1.1404) 

V: 249 
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гд ɑ ɴɑшєгɑ ʜсƔ єдɴо … мєɴʜ ʜ ɴɑсь своʜχь 

 ɑБов пʜсɑ г м 

gosti гстʜ 

вɑ ʜмє твоє п ʜүʜстɑ т оʜцє гдɴɑ гстʜ мʜʌƔтʜɴɑ 

Бʜʌʜгь  одомь ц ьɴʜүɑɴь погʜБ(є) ʜɴо ɴєго ʌʜ 

мʜʌостʜ Божʜєʜ жʜтʜє ɑ жʜχь Ɣ үɑстє Босɑɴκє 

гсподє п ʜмʜχь дɑ овє ω вєʌʜκє гсподє ʜ 

вʌɑстєо ʜ ω г ьүκє гсподє ɑ всє вʜдомо 

gost Milutin 
Humsko kod 
Foĉe (1318) 

V: 190 

gostoljubstvo гостоʌƔБство 

ɑ сє ʌєжʜ доБ ʜ гдɴь гость мʜшʌєɴь κомƔ Бʜшє 

п ʜ … по Ɣ єдБʜ ɑв ɑмь своє вєʌʜκо 

гостоʌƔБство (гд)ɴє доБ (ʜ) κɑдɑ п ʜдєшь п ʜдь 

гд ɑ ɴɑшєгɑ ʜсƔ єдɴо … мєɴʜ ʜ ɴɑсь своʜχь 

 ɑБов пʜсɑ г м 

gost Mišljen 
Puhovac kod 
Zenice (poslije 

21.1.1404) 

V: 249 

govoraše гово ɑшє 

… :ʌєжʜ: мʜʌосɑв: п ʜ … ʌʜовʜћь: (с) своʜмь: 

сʜɴомь: с  (ɑд)ʜшʜɴомь: ɴɑ своʜ ʒємʌʜ: ɴɑ 

(пʌ)ємєɴʜтоʜ: ɑ гово ɑшє: Б ɑтʜє: с … ɑт Бгь ʜ 

поүʜвɑтє: ѣ сɑмь … ʜ вʜ: ɑ вʜ: χоћєтє: Бʜ(тʜ) … ʜ 

ѣ: ʜ Б ɑтʜɑ: 

Milosav i 

R(ad)išin 

Brnjica kod 

Pala (XV) 
V: 227 

Gradêša г ɑ(д)ѣшɑ 

вь дьɴʜ Б(ɑ)ɴɑ вєʌʜκ(ɑ)го κƔʌʜɴ(ɑ) Бѣшє 

г ɑ(д)ѣшɑ сƔʜдʜ(ѣ) вєʌʜ Ɣ ɴєг(о) ʜ сьʒʜдɑ … 

св єтɑго ю ʜѣ ʜ сє ʌєжʜ Ɣ ɴ(є)го ʜ жєɴɑ єгвɑ  үє 

поʌожʜ(т)є мє Ɣ ɴєго ɑ сє ʒʜдɑ д ɑжє 

о(χ)мƔүɑɴıɴь ємƔ воʌьı Б є: ɴ(ь) (ɑ)ʒь пʜсχь п о … 

ћь 

sudija Gradêša 

Podbreţje kod 

Zenice (poslije 
1193) 

V: 252 

gradi грɑдн 

грɑдн Бошко ɴнкоʌɑ н ɴнкоʌɑ ɑɴдрнɑш ɴɑ 

сʌɑвƔ Богɑ н стє госпє н Бʌɑгсовı 

БнскƔп ɴɑкоɴ ү ѣ о н годнɴɑ породɑ 

нсƔсовɑ ɴɑ шє жƔɴɑ пнсɑ φрɑ 

Бɑʒнʌно рɑвɴɑɴнɴ  

Crkva 
Uznesenja 

Ravno u 

Popovu polju 

(1578) 

V: 100 

gradi* г ɑдʜ 
ɑ сє ʌєжє двɑ мʜʌшоєвʜћɑ ɑʌʜѣɑ ʜ юсƔпь ʜ тоʜ 

г ɑдʜ Бгдɑɴь κвɑүь со Ɣсємь 

Alija i Jusup 

Milošević 

Graĉanica kod 

Gacka (XV) 
S: 1 

gradih грɑднχ 

† ɑ сн гроБь … мнрƔшн … грɑднχ ʒɑ ово поүнв 

… ɑ тн н ѣ сɑ(мь) … кɑко н вн ɑ вн ћ(єтє Бн)тн 

кɑко н ѣɑ 
 

Gornje selo kod 

Bileće (XV) 
V: 137 

gradome г ɑдомє 

† ɑ сє ʌєжʜ  ɑдоɴɑ  ɑтκовʜћь погʜБоχь пдь 

г ɑдомє пдь κʌƔүємє ʒɑ свогɑ гдɴɑ воєводƔ 

сɑɴд(ɑ)ʌɑ 

Radonja 

Ratković 

Kljuĉ kod 
Gacka (1404-

1415) 

V: 159 

Grahovĉić грɑχовүʜћь 

сʜє: ʌєжʜ: мʜχоʜо: грɑχовүʜћь: прɑвє: в(ʜ)рє 

рʜмскє (к)оʜ: поүтєɴо (χ)оћɑшє ʜ (Б)огƔ сє 

мо(ʌɑ)шє: ʜ доБро (к)ɴʜгƔ: ʒɴɑ(шє дɑ)ʜ мƔ Бо(жє 

дƔ)шʜ д(ɑ) БƔдє (спɑсє)ɴь 

Mihojo 

Grahovĉić 

Brajkovići kod 

Bile (XVI) 
T: 3 

grĉke г ьүκє 

вɑ ʜмє твоє п ʜүʜстɑ т оʜцє гдɴɑ гстʜ мʜʌƔтʜɴɑ 

Бʜʌʜгь  одомь ц ьɴʜүɑɴь погʜБ(є) ʜɴо ɴєго ʌʜ 

мʜʌостʜ Божʜєʜ жʜтʜє ɑ жʜχь Ɣ үɑстє Босɑɴκє 

гсподє п ʜмʜχь дɑ овє ω вєʌʜκє гсподє ʜ 

вʌɑстєо ʜ ω г ьүκє гсподє ɑ всє вʜдомо 

gost Milutin 
Humsko kod 

Foĉe (1318) 
V: 190 

Grd г ъдъ 

въ дɴʜ κɴєʒɑ вєʌʜєгɑ м†χо†ʌɑ въм ѣ жоyпɑɴъ 

г ъдъ т ѣБъ†ɴъсκ† ʜ въ то ʌѣто ʒ†дɑ ємоy  ɑκоy 

Б ɑтъ жоyпɑɴъ  ɑдомʜ ъ съ сɴъмʜ єговѣмʜ † 

жєɴɑ ємоy твɑ ɑ моʜст ъ ʜмɴємъ Б ɑѣ Бжє тʜ 

дɑʜ ʒд ɑвʜє 

ţupan Grd 

Police kod 

Trebinja (1151-

1177) 

V: 129 

greb грєБь о дɑ сє ʒɴɑ грєБь χƔмко вƔкнћєвнћɑ 
Humko 

Vukićević 

Gornji Turanji 
kod Trebinja 

(XVI-XVII) 

V: 126 

greb г єБь 

ʜ Ɣ томь стєћє ж(ʜ)χ  поүтєɴо ʜ сʌɑвɴо є є ʒɴɑχь 

дɑ є Ɣм … ɑ тɑʜ г єБь  Ɣүʜɴʜχ(ь) (Ɣ)ʒвƔκоχ  ʒɑ 

свогɑ  жʜвотɑ  БоyдƔћє(м)оy ʜ посʌ(ʜ) 

оyʒвƔүєɴ(ʜѣ) г єБɑ ɴɑ үєтв ьто ʌʜто тоʜ пʜсɑχь 

ɴɑ үƔɑɴ ɑ п ʜдɑʌʜ сє Б(ог)Ɣ ωБɑ ɴɑ ʌʜт(ʜ)χь κʜ … 

мь жʜв … 

 

Gornje Turbe 
kod Travnika 

(1451) 

V: 255 
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greba г єБɑ 

ʜ Ɣ томь стєћє ж(ʜ)χ  поүтєɴо ʜ сʌɑвɴо є є ʒɴɑχь 

дɑ є Ɣм … ɑ тɑʜ г єБь  Ɣүʜɴʜχ(ь) (Ɣ)ʒвƔκоχ  ʒɑ 

свогɑ  жʜвотɑ  БоyдƔћє(м)оy ʜ посʌ(ʜ) 

оyʒвƔүєɴ(ʜѣ) г єБɑ ɴɑ үєтв ьто ʌʜто тоʜ пʜсɑχь 

ɴɑ үƔɑɴ ɑ п ʜдɑʌʜ сє Б(ог)Ɣ ωБɑ ɴɑ ʌʜт(ʜ)χь κʜ … 

мь жʜв … 

 

Gornje Turbe 

kod Travnika 
(1451) 

V: 255 

grehe грєχє 
ɑ снє ʌєжн рɑБь Божн дѣкь вƔѣɴь дрɑгншнћь 

простн мƔ Б є  грєχє 
Vujan Dragišić 

Njeganovići 

kod Bileće 
(XV) 

V: 147 

grêštnom грѣштɴомь 

† в ь   ʌ ѣ т о   цɴɑ ɑʒь рɑБь χ Ɣ  Б г Ɣ  гдɴь χєрцєгь 

с т є φ ɑ ɴ  вьʒдв гоχ χрɑмь с т г о  в є ʌ к о м Ɣ ү ɴ ɑ  χ в ɑ  

гєωрг ɑ м о ʌ є  ємƔ дɑ помоʌнть сь ω  мɴѣ 

грѣштɴомь вʌɑдцѣ моıє мƔ χ Ɣ  † 

Crkva sv. 

ĐorĊa 

Sopotnica kod 

Goraţda (1454) 
V: 193 

Grgur грьгƔрь ɑ сє ʌєжн сɴ ь вƔкцɑ вƔковнћь ɑ ɴɑ нмє грьгƔрь 
sin Vukca 

Vukovića 

Bakri kod 

Ĉitluka (XIV-
XV) 

V: 10 

Grgurev г эвъ 

† Ɣ ʜмэ оцɑ ʜ сɴɑ ʜ стɑго дχ(ɑ) ɑ сэ цκʜ ɑћʌɑ 

мʜʌɑ ɑ ʒʜдɑ  Ɣ κъ смʜ ъ сʜɴъ г эвъ жƔп  Ɣ  Ɣɴъ 

ʜ ж(є)ɴɑ эгɑ пɑ(в)ʜцɑ 

Humaĉka ploĉa 
Humac kod 

Ljubuškog (XI) 
V: 14 

grob гроБ сн є гроБ пɑвʌовнћɑ нвɑɴɑ Ivan Pavlović 

Bukovica kod 

Konjica (prije 

1463) 

V: 8 

grob гроБ 

ɑ сє ʌєжн вƔкоБрɑт вʌɑћєвнћ Божн рɑБ ɑ сє гроБ 

мƔ дєʌɑ снɴ мƔ рɑдоɴɑ тƔ(г)о моѣ ɑ тко ʌн ћє 

мєɴє … 

Vukobrat 

VlaĊević 

Gornje selo kod 

Bileće (XV-
XVI) 

V: 136 

grob гроБь 

† ɑ сн гроБь … мнрƔшн … грɑднχ ʒɑ ово поүнв 

… ɑ тн н ѣ сɑ(мь) … кɑко н вн ɑ вн ћ(єтє Бн)тн 

кɑко н ѣɑ 
 

Gornje selo kod 

Bileće (XV) 
V: 137 

grobnici гроБɴнцн 
ɑ сє ʌєжє ɴɑ оБрɑдɑ довнћɑ гроБɴнцн снє Брɑнкє 

ʌƔкɑ ѣ ɴє могƔ Бнтн кɑко Бнћєтє 
Luka 

Svitava kod 
Ĉapljine (XVI-

XVII) 

V: 30 

grobnici г оБɴʜцʜ 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 

Staro Selo kod 

Donjeg Vakufa 
(XIV-XV) 

V: 279 

grobnicu г оБɴʜцƔ 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 

Staro Selo kod 

Donjeg Vakufa 

(XIV-XV) 

V: 279 

grom громь 
ɑ сн ɴɑ крьстƔ рɑдоѣ мрькшнћɑ стɑχь Богɑ 

моʌєћє н ʒʌɑ ɴє мнсʌєћє н ƔБн мє громь 
Radoje Mrkšić 

Djedići kod 
Trebinja (XV-

XVI) 

V: 118 

Grubaĉ грƔБɑұь 
† ɑ сє ʌєжн Божндɑрɑ вƔкɑұнћь ɑ сѣұє грƔБɑұь 

кɑмн 

Boţidar 

Vukaĉić 

Opliĉići kod 

Ĉapljine (oko 
1477) 

V: 34 

Grubaĉ грƔБɑүь † ɑ сє сѣүє грƔБɑүь  

Opliĉići kod 

Ĉapljine (oko 
1477) 

V: 35 

Grubaĉ грƔБɑүь 

† ɑ сєн ʌєжн кɴєʒ(ь) рɑднвон вʌɑтковнћь Ɣ тон 

врнмє ɴɑнБоʌн мƔжь Ɣ дƔБрɑвɑχь Бнχь … ɑ вƔрєБ 

ʌɑвь сєн сѣүє грƔБɑүь ковɑүь 

knez Radivoj 

Vlatković 

Opliĉići kod 
Ĉapljine (oko 

1477) 

V: 36 
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Grubaĉ грƔБɑұь † ɑ сє ʌєжн рɑдоє Богұнɴнћь † ɑ сє сѣұє грƔБɑұь 
Radoje 

Bogĉinić 

Opliĉići kod 

Ĉapljine (oko 

1477) 

V: 37 

Grubaĉ г ƔБɑүь 

ɑ сє ʌєжє Богɑвɑць ʜ тɑ ɑχь БоʌƔɴовʜұь с ѣмє ɫ ɑ 

сє сѣүє: г ƔБɑүь моʌƔ сє Божє помʜʌƔʜ мє 

мʜʌостʜ твоє 

Bogavac i 
Tarah 

Boljunoviĉ 

Boljuni kod 
Stoca (oko 

1477) 

V: 63 

Grubaĉ грƔБɑүь ɑ сє сѣүє грƔБɑүь кɑмн  

Boljuni kod 

Stoca (oko 

1477) 

V: 67 

Grubaĉ г ƔБɑүь ɑ сє сѣүє г ƔБɑүь κɑмʜ ɴɑ вƔκшƔ ʒɑ пєть  ɑɴɑ Vukša 
Boljuni kod 
Stoca (oko 

1477) 

V: 68 

Grubaĉ грƔБɑүь … сɑд тƔн поүнвɑ рɑдосɑвь грƔБɑүь сɑдь мрьтɑвь 
Radosav 

Grubaĉ 

Krtinje kod 

Ljubinja (XVI) 
V: 112 

Grubaĉa г ƔБɑүɑ 

вь ʜмє оцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєтогɑ дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ г ƔБɑүɑ 

воєводє мʜотошɑ поүтєɴɑ ʜ Ɣ т … дєѣɴомь свомь 

ɴɑ п(ʌє)мє(ɴн)том 
 

Seljani kod 
Rogatice (XV) 

V: 218 

Grubaĉu грƔБɑүƔ † сє пнсɑ оБр(ɑ)дь п(о)повʌьɴɑ сьɨɴь ɴɑ грƔБɑүƔ  

Boljuni kod 

Stoca (oko 
1477) 

V: 64 

Grubi г ƔБʜ 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 
Milošević  

Koĉerin kod 

Lištice (1410-

1411) 

V: 1 

Hasan χɑсɑɴь 

χɑсɑɴь ʜ ɑχмɑть дьвɑ  ɑдʜʌовʜћɑ сʜɴɑ ʜ ωто 

стɑ ʜ χɑсɑɴь Ɣм о є ʜ ωто Бʜєшє є ь Бʜшє 

ƔʒƔ ьχƔ үовєκє ɑ юɴɑүє юɴɑκɑ ʜ тоʜ ɴєговь 

Б ɑть ɑχмɑть вєʌʜκє жɑʌостʜ  ɑдʜ пʜсɑшє ωвω ʜ 

дɑ є Бʌɑсовєɴь тκо ћє п оʜтʜ ʜ п оκʌєт є κωʜ 

п ʜвɑʌʜтʜ 

Hasan i Ahmat 

Radilović 

Ĉadovina kod 

Rogatice (XV-

XVI) 

V: 217 

Hasan χɑсɑɴь 

χɑсɑɴь ʜ ɑχмɑть дьвɑ  ɑдʜʌовʜћɑ сʜɴɑ ʜ ωто 

стɑ ʜ χɑсɑɴь Ɣм о є ʜ ωто Бʜєшє є ь Бʜшє 

ƔʒƔ ьχƔ үовєκє ɑ юɴɑүє юɴɑκɑ ʜ тоʜ ɴєговь 

Б ɑть ɑχмɑть вєʌʜκє жɑʌостʜ  ɑдʜ пʜсɑшє ωвω ʜ 

дɑ є Бʌɑсовєɴь тκо ћє п оʜтʜ ʜ п оκʌєт є κωʜ 

п ʜвɑʌʜтʜ 

Hasan i Ahmat 

Radilović 

Ĉadovina kod 

Rogatice (XV-
XVI) 

V: 217 

Hateljević χɑтєʌєвʜћь 

† ɑ сє ʌєжʜ Бгɑдɑɴь χɑтєʌєвʜћь  ɑдʜүɑ воєводє 

сʌƔгɑ Ɣ доБ ʜ үɑсь  одʜχ сє Ɣ доБ ѣ Ɣ д Ɣжʜɴ 

п ɑво үʜɴє ʜ Ɣм ѣχь гдɴƔ вѣ ɴо сʌƔжє ɑ сɑʜ 

Бʜʌєгь сʜɴовє моʜ постɑвʜшє 

Bogdan 
Hateljević 

Milavići u 

Dabra polju 

(1391-1404) 

V: 93 

Herak χєрɑкь ɑ сє ʌєжє χєрɑкь ɴɑ свон Бɑщнɴн ɴɑ пʌємєɴнто Herak 
Derani kod 
Stoca (poslije 

1483) 

V: 32 

Heraković χє ɑκовʜћь 
ɑ сє ʌєжʜ  ɑдосɑвь χє ɑκовʜћь ωво ʌєгоχь ɴɑ 

свωʜ пʌємєтоʜ гоʌƔБɑүʜ ʜ дь є ʌɑκɑ Бʌгɑ 

Radosav 

Heraković 

Boljuni kod 

Stoca (XV) 
V: 62 

herceg χєрцєгь 

† в ь   ʌ ѣ т о   цɴɑ ɑʒь рɑБь χ Ɣ  Б г Ɣ  гдɴь χєрцєгь 

с т є φ ɑ ɴ  вьʒдв гоχ χрɑмь с т г о  в є ʌ к о м Ɣ ү ɴ ɑ  χ в ɑ  

гєωрг ɑ м о ʌ є  ємƔ дɑ помоʌнть сь ω  мɴѣ 

грѣштɴомь вʌɑдцѣ моıє мƔ χ Ɣ  † 

Crkva sv. 

ĐorĊa 

Sopotnica kod 

Goraţda (1454) 
V: 193 

hercegom χє цєгомь 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 

Milošević  

Koĉerin kod 
Lištice (1410-

1411) 

V: 1 
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hi χʜ 

† ɑ сє ʌєжʜ дʜвɑць ʒʌɑтɑ ь ʜ (с) своʜωмь жєɴомь 

мʜʌостʜю Бжʜомь ʒɑ могɑ жʜвотɑ κомƔ годʜ 

сʌƔжʜχь сʌƔжʜχь мƔ п ɑвовѣ ьɴо χʜ 

Divac zlatar sa 

ţenom 

Mršići kod 

Vlasenice (XV) 
V: 241 

Hlapa χʌɑпɑ 

ɑ сє ʌєжʜ Божʜћκо Бɑɴовʜ(ћь) ɴɑ своєʜ ʒємʌʜ ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ д ɑмʜ … ɴʜ ɑ постɑв(н)шє χʌɑпɑ 

ʜ ѣ ʜ Богдɑɴь ʜ ѣ  ɑɴκо ʒ Б( )ɑтʜом(ь) 

Boţićko 

Banović 
Banovići (XIV) V: 248 

hoće χоћє 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 
Staro Selo kod 
Donjeg Vakufa 

(XIV-XV) 

V: 279 

hoćete χоћєтє 

… :ʌєжʜ: мʜʌосɑв: п ʜ … ʌʜовʜћь: (с) своʜмь: 

сʜɴомь: с  (ɑд)ʜшʜɴомь: ɴɑ своʜ ʒємʌʜ: ɴɑ 

(пʌ)ємєɴʜтоʜ: ɑ гово ɑшє: Б ɑтʜє: с … ɑт Бгь ʜ 

поүʜвɑтє: ѣ сɑмь … ʜ вʜ: ɑ вʜ: χоћєтє: Бʜ(тʜ) … ʜ 

ѣ: ʜ Б ɑтʜɑ: 

Milosav i 

R(ad)išin 

Brnjica kod 

Pala (XV) 
V: 227 

hoĊaše (χ)оћɑшє 

сʜє: ʌєжʜ: мʜχоʜо: грɑχовүʜћь: прɑвє: в(ʜ)рє 

рʜмскє (к)оʜ: поүтєɴо (χ)оћɑшє ʜ (Б)огƔ сє 

мо(ʌɑ)шє: ʜ доБро (к)ɴʜгƔ: ʒɴɑ(шє дɑ)ʜ мƔ Бо(жє 

дƔ)шʜ д(ɑ) БƔдє (спɑсє)ɴь 

Mihojo 
Grahovĉić 

Brajkovići kod 
Bile (XVI) 

T: 3 

hoh χоχь 

† вь дɴʜ гдɴɑ воєдє сɑɴдѣʌɑ ɑ сєʜ ʌєжʜ κɴєʒь 

поκ ɑѣць ωʌʜвє овʜћь Б ɑтʜω ʜ вʌɑстєʌє ѣ 

поκ ɑѣць гɴƔ момƔ сʌƔгɑ що моχь вь п ɑвɑдʜ 

тоʌʜκо χоχь Ɣ момь домʜ Богь мʜ подʜʌʜ ѣ 

могɑχь гɴɑ могɑ ʜ д Ɣгɑ могɑ Ɣ поүтєɴʜ п ʜѣтʜ 

ʜ Ɣ томь момь доБ ʜ догє см ьть Ɣ в ємє жнвотɑ 

домь моѣ ωжɑʌостнχь 

knez Pokrajac 

Oliverović 

Vrpolje kod 

Trebinja (1413) 
V: 117 

Horić* χор(н)ћь 
ɑ сє ʌєжн … ьць χор(н)ћь ɑ постɑв(н) (ɴ)ɑ ɴємь 

Бѣʌѣ(гь) … стɑɴь Бр(ɑть) ıє го †  

Lipik kod 

Bijeljine (XV) 
V: 295 

hotêh χотѣχь 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ (с)ɴɑ ʜ свєтогɑ д(χɑ) (сє) ʌєжʜ 

доБ ʜ Бдɑɴь доБ огɑ домьшє ωʒ ѣɴовʜүɑ сʜɴь Ɣ 

тоʜ доБɑ Ɣм ѣχь ɴʜ сє Бѣχь ωм ɑʒʜʌь ʒʌƔ ɴʜ 

доʜ(до) доБ Ɣ ʜ κто мє ʒɴɑшє всɑκь мє жɑʌɑшє 

доБ ь χотѣχь юɴɑκь Бʜтʜ ɑʌʜ мʜ см ѣть п ѣκ ɑтʜ 

ω(т)ʜдоχь (ωт) ωтьцɑ вєωмʜ пєүɑωɴɑ ʜ 

пκʌ(о)ɴʜо всоʜ моʜωʜ д жʜɴʜ ʜ Бʌмь ʌБьвтʜ ɴѣχь 

κ моєʜмь вс(ʜ)мь поћʜ  дɑɴовʜү χɑɴь сω 

Bogdan 

Ozrênoviĉ 

Blaţevići kod 
Rogatice 

(poslije 1486) 

V: 211 

hotih χотнχь 
ɑ сє кɑмєɴ … нрнсɑвɑ мѣшнɴнћɑ Ɣ доБрωгɑ гдɴɑ 

водє χотнχь н могоχь  
Tvrdoci kod 
Foĉe (XV) 

V: 189 

Hotin χотнɴь 
(с)є ʌєжн χотнɴь Богосɑʌнүь ɴɑ пьʌємєɴнтон свон 

ʒємʌн постɑвн рɑдов … довнɴь снɴɑ овɑ сɴ 

Hotin 

Bogosaliĉ 

Lipovica kod 

Lopara (XV) 
V: 298 

Hrabren χрɑБрєɴь … воєводɑ рɑдоє χрɑБрєɴь 
Crkva sv. 
Nikole 

Trijebanj kod 
Stoca (1534) 

V: 49 

Hrabren χрɑБрєɴь 
† ɑ сє ʌєжʜ воєводɑ рɑдосɑвь χрɑБрєɴь ʒ г   

ʌѣто ɑпрнʌɑ к д  

vojvoda 

Radosav 

Hrabren 

Ošanići kod 

Stoca (24. april 

1505) 

V: 55 

hram χрɑмъ 
сн χрɑмъ повн поп вƔүωсɑв ɑ с ɴємь χрнстɴн 

Бжон мɑрко кɑмн сɑпнсɑ сто домь 

Crkva sv. 

Nikole 

Panik kod 

Bileće (1474) 
V: 134 

hram χрɑмь 

см 1701 † χс кɑ сы ст  ын н Бжств  ɴн χрɑмь ст го 

оц(ɑ) … ɴнкоʌн сьʒндɑ сє н ωБɴовн вь (ʌ)ѣто 

 ʒмв  трƔдн жє сє ω сємь (с)тѣмь χрɑмє вωєводɑ 

рɑдоє χр(ɑБрєɴь) 

Crkva sv. 

Nikole 

Trijebanj kod 

Stoca (1534) 
V: 50 
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hram χрɑмь 

† в ь   ʌ ѣ т о   цɴɑ ɑʒь рɑБь χ Ɣ  Б г Ɣ  гдɴь χєрцєгь 

с т є φ ɑ ɴ  вьʒдв гоχ χрɑмь с т г о  в є ʌ к о м Ɣ ү ɴ ɑ  χ в ɑ  

гєωрг ɑ м о ʌ є  ємƔ дɑ помоʌнть сь ω  мɴѣ 

грѣштɴомь вʌɑдцѣ моıє мƔ χ Ɣ  † 

Crkva sv. 

ĐorĊa 

Sopotnica kod 

Goraţda (1454) 
V: 193 

hrama χ ɑмɑ 
ɑ снє поүʜвɑ κɴєʒ  ɑдʜү смє ɴʜ  ɑБ Божʜ тʜто  

χ ɑмɑ сєго 
knez Radiĉ 

Draĉevo u 

Popovu polju 
(XV) 

V: 107 

hrame χрɑмє 

см 1701 † χс кɑ сы ст  ын н Бжств  ɴн χрɑмь ст  го 

оц(ɑ) … ɴнкоʌн сьʒндɑ сє н ωБɴовн вь (ʌ)ѣто 

 ʒмв  трƔдн жє сє ω сємь (с)тѣмь χрɑмє вωєводɑ 

рɑдоє χр(ɑБрєɴь) 

Crkva sv. 
Nikole 

Trijebanj kod 
Stoca (1534) 

V: 50 

Hramka χрɑмъкɑ 
поʌєтɑ дрƔсɑɴъ дрɑжєтɑ үнɴƔ рɑкƔ ɴɑдъ 

мɑтєрню Ɣ дъɴн сʌɑвъɴъгɑ кɴєʒɑ χрɑмъкɑ 
Crkva sv. Petra 

Ĉiĉevo kod 
Trebinja (1177-

1200) 

V: 130 

Hrelja χ єʌ(ɑ) 
… χ єʌ(ɑ) мɴогє ʒємʌє оБʜдєχь ʜ (д)омомь доћоχь 

(п)оүтєɴо постɑχь ʜ ɴ(ɑ) свωʜ Бɑщ(ʜ)ɴʜ (ʌє)гоχь 
Hrelja 

Donja 

Presjenica 
ispod 

Treskavice 

(XIV) 

V: 206 

Hrist χс 

см 1701 † χс кɑ сы ст  ын н Бжств  ɴн χрɑмь ст  го 

оц(ɑ) … ɴнкоʌн сьʒндɑ сє н ωБɴовн вь (ʌ)ѣто 

 ʒмв  трƔдн жє сє ω сємь (с)тѣмь χрɑмє вωєводɑ 

рɑдоє χр(ɑБрєɴь) 

Crkva sv. 

Nikole 

Trijebanj kod 

Stoca (1534) 
V: 50 

Hrist χ с  ıс  – χ с  прѣст(ɑвн сє)  

Dobrun kod 

Višegrada (?) 
V: 219 

Hrist χ с  ʜс χ с  ʒєд поүʜвɑє  ɑБɑ Бжʜɑ ƔБʌʜɑ вєтʜо  ɑдɑ Rada 
Vojkovići kod 
Ilidţe (?) 

V: 244 

hristjani χрнстɴн 
сн χрɑмъ повн поп вƔүωсɑв ɑ с ɴємь χрнстɴн 

Бжон мɑрко кɑмн сɑпнсɑ сто домь 

Crkva sv. 

Nikole 

Panik kod 

Bileće (1474) 
V: 134 

Hristova χв  ɑ 

† мсцɑ сєκьтєБ ɑ Ɣ т єтʜ ɴɑ дєстє дьɴь п ѣстɑвʜ 

сє  ɑвь Бж ʜ ћєо гʜѣ : ɴɑ вєүє ʜє χв  ɑ дɴє ɑ 

ʜмєɴємь жƔпɑɴь κ ьɴѣ 

ţupan Krnja 
AranĊelovo kod 
Trebinja (XIII) 

V: 133 

Hristova χ в ɑ  

† в ь   ʌ ѣ т о   цɴɑ ɑʒь рɑБь χ Ɣ  Б г Ɣ  гдɴь χєрцєгь 

с т є φ ɑ ɴ  вьʒдв гоχ χрɑмь с т г о  в є ʌ к о м Ɣ ү ɴ ɑ  χ в ɑ  

гєωрг ɑ м о ʌ є  ємƔ дɑ помоʌнть сь ω  мɴѣ 

грѣштɴомь вʌɑдцѣ моıє мƔ χ Ɣ  † 

Crkva sv. 
ĐorĊa 

Sopotnica kod 
Goraţda (1454) 

V: 193 

Hristovo χ ʜство 

вɑ ʜмє Божʜє ɑ сє ʌєжʜ оʒ ʜɴь κопʜєвʜћь 

жƔпɑɴь κɴєʒɑ пɑвʌɑ сє пʜсɑ дʜѣκь мʜʌосɑʌʜћь 

 ɑдоє ʜћь см ьтʜ ɴє поʜсκɑχь ɴɑвʜдѣɴь 

κ ɑʌєвсв(ɑ) Босɑɴсκогɑ ʜ госпоцтвɑ с ьБьсκогɑ 

ʒɑ могɑ гɴɑ сʌƔжБƔ Бодошє мє ʜ сѣκошє мє ʜ 

стѣ ɑшє ʜ тƔʜ см ьтʜ ɴє допɑдоχь ʜ Ɣм ʜχь ɴɑ 

 ощство χ ʜство ʜ гɴ мє воєводɑ ωκ ʜʌʜ ʜ 

Ɣκопɑ ʜ поБѣ(ʌѣ)жʜ 

Ozrin Kopijević 
Varošište u 
Borĉu (XV) 

V: 224 

Hristu χ Ɣ  

† в ь   ʌ ѣ т о   цɴɑ ɑʒь рɑБь χ Ɣ  Б г Ɣ  гдɴь χєрцєгь 

с т є φ ɑ ɴ  вьʒдв гоχ χрɑмь с т г о  в є ʌ к о м Ɣ ү ɴ ɑ  χ в ɑ  

гєωрг ɑ м о ʌ є  ємƔ дɑ помоʌнть сь ω  мɴѣ 

грѣштɴомь вʌɑдцѣ моıє мƔ χ Ɣ  † 

Crkva sv. 
ĐorĊa 

Sopotnica kod 
Goraţda (1454) 

V: 193 

Hristu χ Ɣ  

† в ь   ʌ ѣ т о   цɴɑ ɑʒь рɑБь χ Ɣ  Б г Ɣ  гдɴь χєрцєгь 

с т є φ ɑ ɴ  вьʒдв гоχ χрɑмь с т г о  в є ʌ к о м Ɣ ү ɴ ɑ  χ в ɑ  

гєωрг ɑ м о ʌ є  ємƔ дɑ помоʌнть сь ω  мɴѣ 

грѣштɴомь вʌɑдцѣ моıє мƔ χ Ɣ  † 

Crkva sv. 

ĐorĊa 

Sopotnica kod 

Goraţda (1454) 
V: 193 

Hrvatina χрьвɑтнɴɑ … сє пнсɑ дьѣɑкь кьɴєʒɑ χрьвɑтнɴɑ  

Osredak kod 
Doboja (1299-

1314) 

V: 278 

Hrţiĉića χ (ж)ʜүʜћɑ 

сє єсть поκоʜщє оБ ɑдɑ χ (ж)ʜүʜћɑ ʜ доБ ѣ жʜ(χ) 

ɴɑ сʜємь свѣтƔ ʜ ʌ(є)жє ɴ(ɑ) своєʜ ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ в ьχƔ мѣсχ ʜ постɑвʜ ɴɑ ɴмь сʜ 

Бѣʌгь сʜɴь єго 

Obrad Hr(ţ)iĉić 
Vakuf kod 

Šibošnice (XV) 
V: 285 
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hteh* χтєχь* 

† ɑ сє ʌєжʜ дɑБʜжʜвь д ɑшκовʜћь ɴɑ своєʜ ʒємʌʜ 

ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ κɑдɑ χтєχь поБʜтʜ тɑдɑ ʜ Ɣм ѣχь 

Ɣсѣүє ɴɑ мє κɑмʜ мʜʌƔтʜɴь κɑБʌовʜћь Ɣ годƔшʜ 

ɑ пʜсɑ ɴʜκоʌɑ д ɑгоʌєвʜћь 

Dabiţiv 

Drašković 

Brkići kod 

Kalesije (XV) 
V: 306 

htêh* χьтѣχь 
сє ʌєжʜть дрɑгьць тнχьмнʌнть кь(д)н χьтѣχь Бнтн 

тьгн ɴє Бнχь 
Dragac Tihmilit 

Brkići kod 

Kalesije (XV) 
V: 307 

Humko χƔмко о дɑ сє ʒɴɑ грєБь χƔмко вƔкнћєвнћɑ 
Humko 

Vukićević 

Gornji Turanji 

kod Trebinja 
(XVI-XVII) 

V: 126 

i † 

въ дɴʜ κɴєʒɑ вєʌʜєгɑ м†χо†ʌɑ въм ѣ жоyпɑɴъ 

г ъдъ т ѣБъ†ɴъсκ† ʜ въ то ʌѣто ʒ†дɑ ємоy  ɑκоy 

Б ɑтъ жоyпɑɴъ  ɑдомʜ ъ съ сɴъмʜ єговѣмʜ † 

жєɴɑ ємоy твɑ ɑ моʜст ъ ʜмɴємъ Б ɑѣ Бжє тʜ 

дɑʜ ʒд ɑвʜє 

ţupan Grd 

Police kod 

Trebinja (1151-

1177) 

V: 129 

i ʜ 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 

Milošević  

Koĉerin kod 

Lištice (1410-
1411) 

V: 1 

i ʜ 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 

Milošević  

Koĉerin kod 
Lištice (1410-

1411) 

V: 1 

i ʜ 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 

Milošević  

Koĉerin kod 
Lištice (1410-

1411) 

V: 1 

i ʜ 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 

Milošević  

Koĉerin kod 

Lištice (1410-

1411) 

V: 1 

i ʜ 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 
Milošević  

Koĉerin kod 

Lištice (1410-

1411) 

V: 1 
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i ʜ 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 

Milošević  

Koĉerin kod 
Lištice (1410-

1411) 

V: 1 

i ʜ 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 
Milošević  

Koĉerin kod 

Lištice (1410-

1411) 

V: 1 

i ʜ 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 
Milošević  

Koĉerin kod 

Lištice (1410-

1411) 

V: 1 

i ʜ 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 
Milošević  

Koĉerin kod 

Lištice (1410-

1411) 

V: 1 

i ʜ 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 

Milošević  

Koĉerin kod 

Lištice (1410-
1411) 

V: 1 

i ʜ 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 

Milošević  

Koĉerin kod 

Lištice (1410-
1411) 

V: 1 

i ʜ 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

Viganj 
Milošević  

Koĉerin kod 

Lištice (1410-

1411) 

V: 1 



Konkordancijski rjeĉnik ćiriliĉnih natpisa srednjovjekovne Bosne 

82 
 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

i н 

дɑ сє ʒɴɑ кɑко Бн Ɣ мɑркɑ пєтровнћь ωсɑмь 

снɴовɑ ωд пʌємєɴɑ понмнʌнћь н Ɣснкошє 

кɑмєɴь ɴɑ ωцɑ мɑркɑ н ɴɑ мɑтєрь днвɴƔ 

Petrović Marko 
i Divna 

Ledinac kod 
Lištice (XV) 

V: 2 

i н 

дɑ сє ʒɴɑ кɑко Бн Ɣ мɑркɑ пєтровнћь ωсɑмь 

снɴовɑ ωд пʌємєɴɑ понмнʌнћь н Ɣснкошє 

кɑмєɴь ɴɑ ωцɑ мɑркɑ н ɴɑ мɑтєрь днвɴƔ 

Petrović Marko 
i Divna 

Ledinac kod 
Lištice (XV) 

V: 2 

i н 

† ɑ сє ʌєжн кɴєʒь пɑвɑω комʌнɴовнћь ɴɑ свон 

(пʌє)мєɴнтон ɴɑ проʒрɑүцƔ Ɣ дɴн воєводє 

сɑɴдɑʌь кон гɑ поүтєɴо н внрɴо сʌƔжɑшє Ɣүрьто 

Ɣүрьто ɴɑ пʌємєɴнтєн 

knez Pavao 
Komlinović 

Bakri kod 

Ĉitluka (1423-

1434) 

V: 12 

i н 

ɑ сє∶ пншє∶ ɴɑ крьстƔ∶ юрѣɑ∶ дɑ є∶ ʒɴɑтн 

свɑкомƔ∶ үовнкƔ ∶юрɑн∶ нвɴовнћь кɑко∶ стєкоχь 

∶Бʌɑго ∶н ш ɴєгɑ∶ погнБоχ кɑмн∶ Ɣснүє∶ рɑднүь∶ 

ковɑүь 

Juraj Ivanović 
Arapi kod 

Mostara (XV) 
V: 13 

i ʜ 

† Ɣ ʜмэ оцɑ ʜ сɴɑ ʜ стɑго дχ(ɑ) ɑ сэ цκʜ ɑћʌɑ 

мʜʌɑ ɑ ʒʜдɑ  Ɣ κъ смʜ ъ сʜɴъ г эвъ жƔп  Ɣ  Ɣɴъ 

ʜ ж(є)ɴɑ эгɑ пɑ(в)ʜцɑ 

Humaĉka ploĉa 
Humac kod 

Ljubuškog (XI) 
V: 14 

i ʜ 

† Ɣ ʜмэ оцɑ ʜ сɴɑ ʜ стɑго дχ(ɑ) ɑ сэ цκʜ ɑћʌɑ 

мʜʌɑ ɑ ʒʜдɑ  Ɣ κъ смʜ ъ сʜɴъ г эвъ жƔп  Ɣ  Ɣɴъ 

ʜ ж(є)ɴɑ эгɑ пɑ(в)ʜцɑ 

Humaĉka ploĉa 
Humac kod 

Ljubuškog (XI) 
V: 14 

i ʜ 

† Ɣ ʜмэ оцɑ ʜ сɴɑ ʜ стɑго дχ(ɑ) ɑ сэ цκʜ ɑћʌɑ 

мʜʌɑ ɑ ʒʜдɑ  Ɣ κъ смʜ ъ сʜɴъ г эвъ жƔп  Ɣ  Ɣɴъ 

ʜ ж(є)ɴɑ эгɑ пɑ(в)ʜцɑ 

Humaĉka ploĉa 
Humac kod 

Ljubuškog (XI) 
V: 14 

i ʜ 

† вɑ ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ стɑго дχɑ ɑ сє дво ь 

воєводє мɑсɴɑ ʜ ɴєговʜю сɴƔ  ɑдосʌвɑ ʜ 

м осʌвɑ сє пʜсɑ  ɑБь Бжʜ ʜ стɑго дмʜт ʜѣ Ɣ дɴʜ 

гдɴɑ κ ɑʌɑ Ɣг ьсκогɑ ʌоʜшɑ ʜ гɴɑ Бɑɴɑ 

Босɑɴьсκогɑ тв ьтκɑ тκо Бʜ то пот ьʌь дɑ є 

п оκʌєть ωц мь ʜ сɴомь ʜ стʜмь дχомь 

vojvoda Masan 
Donja Dreţnica 

(1355-1357) 
V: 15 

i ʜ 

† вɑ ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ стɑго дχɑ ɑ сє дво ь 

воєводє мɑсɴɑ ʜ ɴєговʜю сɴƔ  ɑдосʌвɑ ʜ 

м осʌвɑ сє пʜсɑ  ɑБь Бжʜ ʜ стɑго дмʜт ʜѣ Ɣ дɴʜ 

гдɴɑ κ ɑʌɑ Ɣг ьсκогɑ ʌоʜшɑ ʜ гɴɑ Бɑɴɑ 

Босɑɴьсκогɑ тв ьтκɑ тκо Бʜ то пот ьʌь дɑ є 

п оκʌєть ωц мь ʜ сɴомь ʜ стʜмь дχомь 

vojvoda Masan 
Donja Dreţnica 

(1355-1357) 
V: 15 

i ʜ 

† вɑ ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ стɑго дχɑ ɑ сє дво ь 

воєводє мɑсɴɑ ʜ ɴєговʜю сɴƔ  ɑдосʌвɑ ʜ 

м осʌвɑ сє пʜсɑ  ɑБь Бжʜ ʜ стɑго дмʜт ʜѣ Ɣ дɴʜ 

гдɴɑ κ ɑʌɑ Ɣг ьсκогɑ ʌоʜшɑ ʜ гɴɑ Бɑɴɑ 

Босɑɴьсκогɑ тв ьтκɑ тκо Бʜ то пот ьʌь дɑ є 

п оκʌєть ωц мь ʜ сɴомь ʜ стʜмь дχомь 

vojvoda Masan 
Donja Dreţnica 

(1355-1357) 
V: 15 

i ʜ 

† вɑ ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ стɑго дχɑ ɑ сє дво ь 

воєводє мɑсɴɑ ʜ ɴєговʜю сɴƔ  ɑдосʌвɑ ʜ 

м осʌвɑ сє пʜсɑ  ɑБь Бжʜ ʜ стɑго дмʜт ʜѣ Ɣ дɴʜ 

гдɴɑ κ ɑʌɑ Ɣг ьсκогɑ ʌоʜшɑ ʜ гɴɑ Бɑɴɑ 

Босɑɴьсκогɑ тв ьтκɑ тκо Бʜ то пот ьʌь дɑ є 

п оκʌєть ωц мь ʜ сɴомь ʜ стʜмь дχомь 

vojvoda Masan 
Donja Dreţnica 
(1355-1357) 

V: 15 

i ʜ 

† вɑ ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ стɑго дχɑ ɑ сє дво ь 

воєводє мɑсɴɑ ʜ ɴєговʜю сɴƔ  ɑдосʌвɑ ʜ 

м осʌвɑ сє пʜсɑ  ɑБь Бжʜ ʜ стɑго дмʜт ʜѣ Ɣ дɴʜ 

гдɴɑ κ ɑʌɑ Ɣг ьсκогɑ ʌоʜшɑ ʜ гɴɑ Бɑɴɑ 

Босɑɴьсκогɑ тв ьтκɑ тκо Бʜ то пот ьʌь дɑ є 

п оκʌєть ωц мь ʜ сɴомь ʜ стʜмь дχомь 

vojvoda Masan 
Donja Dreţnica 
(1355-1357) 

V: 15 
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i ʜ 

† вɑ ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ стɑго дχɑ ɑ сє дво ь 

воєводє мɑсɴɑ ʜ ɴєговʜю сɴƔ  ɑдосʌвɑ ʜ 

м осʌвɑ сє пʜсɑ  ɑБь Бжʜ ʜ стɑго дмʜт ʜѣ Ɣ дɴʜ 

гдɴɑ κ ɑʌɑ Ɣг ьсκогɑ ʌоʜшɑ ʜ гɴɑ Бɑɴɑ 

Босɑɴьсκогɑ тв ьтκɑ тκо Бʜ то пот ьʌь дɑ є 

п оκʌєть ωц мь ʜ сɴомь ʜ стʜмь дχомь 

vojvoda Masan 
Donja Dreţnica 

(1355-1357) 
V: 15 

i ʜ 

† вɑ ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ стɑго дχɑ ɑ сє дво ь 

воєводє мɑсɴɑ ʜ ɴєговʜю сɴƔ  ɑдосʌвɑ ʜ 

м осʌвɑ сє пʜсɑ  ɑБь Бжʜ ʜ стɑго дмʜт ʜѣ Ɣ дɴʜ 

гдɴɑ κ ɑʌɑ Ɣг ьсκогɑ ʌоʜшɑ ʜ гɴɑ Бɑɴɑ 

Босɑɴьсκогɑ тв ьтκɑ тκо Бʜ то пот ьʌь дɑ є 

п оκʌєть ωц мь ʜ сɴомь ʜ стʜмь дχомь 

vojvoda Masan 
Donja Dreţnica 

(1355-1357) 
V: 15 

i н 
вɑ нмє Богɑ вєʌкогɑ цьрɑ ɴєБєсɴогɑ н ʒмʌсɴогɑ ɑ 

сє ʌєжн рɑднвон крнвоƔшнүн 

Radivoj 
Krivoušiĉ 

Mostar (XIV-
XV) 

V: 18 

i н 

† ɑ сє пншє рɑдовɑць вƔкɑɴовнћь кƔн ʒɴɑχь 

цьрнɴƔ Ɣ воєводє н догь мƔ ɴє сгрншнχь 

прнѣтєʌє ɴє нʒгƔБнχь 
 

Hutovo (XV) V: 29 

i н 

см 1701 † χс кɑ сы ст  ын н Бжств  ɴн χрɑмь ст  го 

оц(ɑ) … ɴнкоʌн сьʒндɑ сє н ωБɴовн вь (ʌ)ѣто 

 ʒмв  трƔдн жє сє ω сємь (с)тѣмь χрɑмє вωєводɑ 

рɑдоє χр(ɑБрєɴь) 

Crkva sv. 

Nikole 

Trijebanj kod 

Stoca (1534) 
V: 50 

i н 

см 1701 † χс кɑ сы ст  ын н Бжств  ɴн χрɑмь ст  го 

оц(ɑ) … ɴнкоʌн сьʒндɑ сє н ωБɴовн вь (ʌ)ѣто 

 ʒмв  трƔдн жє сє ω сємь (с)тѣмь χрɑмє вωєводɑ 

рɑдоє χр(ɑБрєɴь) 

Crkva sv. 

Nikole 

Trijebanj kod 

Stoca (1534) 
V: 50 

i ʜ 

† ɑ снє ʌєжʜ пɑвκо  ɑдоχɴʜћь ωвʜ … Ɣсʜєκоχь 

ɴɑ сє ʒɑ жʜвотɑ моʌƔ вʜ сє Б ɑтьо ʜ господо 

ɴємоʜтє мʜ κостʜ п ѣт єсɑтʜ 

Pavko 

Radohnić 

Hodovo kod 
Stoca (XV-

XVI) 

V: 51 

i н 

† вь нмє ωтцɑ н снɴ(ɑ) н свєтогɑ дχɑ ɑ сє кɑмн 

стɑп⊦ɑɴɑ трѣдɑɴовнћь † ɑ сє пнсɑ ⊦ɑ дк 

ɴɑповнщь 

Stapjan 

Trêdanović 

Hodovo kod 
Stoca (XV-

XVI) 

V: 52 

i н 

† вь нмє ωтцɑ н снɴ(ɑ) н свєтогɑ дχɑ ɑ сє кɑмн 

стɑп⊦ɑɴɑ трѣдɑɴовнћь † ɑ сє пнсɑ ⊦ɑ дк 

ɴɑповнщь 

Stapjan 

Trêdanović 

Hodovo kod 

Stoca (XV-
XVI) 

V: 52 

i н 

вɑ нмє Богь н свєтогь нвɑɴɑ сє ʌєжн рɑдосɑвь 

вɑʌɑχовнћь ɴєкɑ сє ʒɴɑ єрє ʌєг(о)χь ɴɑ свωн ɴɑ 

пʌємєɴнтон Бɑшт(н)ɴн сє пнсɑ рɑднүь 

рɑдосɑʌнћь ɑ снєүє мнʌєтɑ ковɑүь крнʌнћь 

Radosav 

Valahović 

Nekuk kod 
Stoca (XV-

XVI) 

V: 58 

i ʜ 
ɑ сє ʌєжʜ  ɑдосɑвь χє ɑκовʜћь ωво ʌєгоχь ɴɑ 

свωʜ пʌємєтоʜ гоʌƔБɑүʜ ʜ дь є ʌɑκɑ Бʌгɑ 

Radosav 
Heraković 

Boljuni kod 
Stoca (XV) 

V: 62 

i ʜ 

ɑ сє ʌєжє Богɑвɑць ʜ тɑ ɑχь БоʌƔɴовʜұь с ѣмє ɫ ɑ 

сє сѣүє: г ƔБɑүь моʌƔ сє Божє помʜʌƔʜ мє 

мʜʌостʜ твоє 

Bogavac i 

Tarah 

Boljunoviĉ 

Boljuni kod 

Stoca (oko 

1477) 

V: 63 

i ʜ 
ɑ сє ʌєжʜ доБ ʜ юɴɑκь ʜ чоєκ вʌɑтκо вƔκовʜћ 

пʜшє сємо ɑд 
Vlatko Vuković 

Boljuni kod 

Stoca (XV) 
V: 77 

i ʜ 

ɑ сє ʌєжʜ вƔκь сʜɴь κɴєʒɑ ωБ ɑдɑ (с) сєст омь 

єʌомь ʜ поκɑмєɴовɑ гɑ мɑтʜ ɑɴɑ κʌєть ʜ 

п оκʌ(є)ть тκо ћє κ є(ɴƔ)тʜ Ɣ мє 

Vuk i Jela 

Podgradinje u 

Gornjem 
Hrasnu (XV-

XVI) 

V: 83 

i ʜ 

ɑ сє ʌєжʜ вƔκь сʜɴь κɴєʒɑ ωБ ɑдɑ (с) сєст омь 

єʌомь ʜ поκɑмєɴовɑ гɑ мɑтʜ ɑɴɑ κʌєть ʜ 

п оκʌ(є)ть тκо ћє κ є(ɴƔ)тʜ Ɣ мє 

Vuk i Jela 

Podgradinje u 

Gornjem 
Hrasnu (XV-

XVI) 

V: 83 

i н 

† ɑ сє ʌєжн вʌɑтко Брɑɴьковнћь с тɑɴоровɑ н 

вєүє (с) снɴомь годподѣ мєдɑɴь постɑвн тє к 

вʌɑткƔ додє 

Vlatko 
Branković 

Lastva u 

Gornjem 

Hrasnu (XV) 

V: 84 

i н 
н сє ʌєжн стнпко рɑдосɑʌнћь Божє дɑвɴо тн сɑмь 

ʌєгɑω н вєʌє тн мн є ʌєжɑтн 

Stipko 

Radosalić 

Premilovo Polje 
kod Ljubinja 

(XIV-XV) 

V: 89 

i н 
н сє ʌєжн стнпко рɑдосɑʌнћь Божє дɑвɴо тн сɑмь 

ʌєгɑω н вєʌє тн мн є ʌєжɑтн 

Stipko 

Radosalić 

Premilovo Polje 

kod Ljubinja 
(XIV-XV) 

V: 89 
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i ʜ 

† ɑ сє ʌєжʜ Бгɑдɑɴь χɑтєʌєвʜћь  ɑдʜүɑ воєводє 

сʌƔгɑ Ɣ доБ ʜ үɑсь  одʜχ сє Ɣ доБ ѣ Ɣ д Ɣжʜɴ 

п ɑво үʜɴє ʜ Ɣм ѣχь гдɴƔ вѣ ɴо сʌƔжє ɑ сɑʜ 

Бʜʌєгь сʜɴовє моʜ постɑвʜшє 

Bogdan 

Hateljević 

Milavići u 

Dabra polju 

(1391-1404) 

V: 93 

i ʜ 

† ɑ сє ʌєжʜ вƔκосɑвь воєводɑ вʌɑћєвʜћь с момь 

д Ɣговɑχь д Ɣжʜɴомь ʜ сɑгʜБоχь ɴɑ  ʒмʜ ɴоʜ 

κ ɑʜɴє κо(ɴь) могɑ господʜɴɑ ʜ доɴєсошє мє 

д Ɣжʜɴɑ ɴɑ своƔ пʌємєɴʜтƔ БɑщʜɴƔ ʜ дɑ є 

п оκʌєть тκо ћє Ɣ мє тɑκɴƔтʜ 

Vukosav 
Vlahovići kod 

Ljubinja (XV) 
V: 96 

i ʜ 

† ɑ сє ʌєжʜ вƔκосɑвь воєводɑ вʌɑћєвʜћь с момь 

д Ɣговɑχь д Ɣжʜɴомь ʜ сɑгʜБоχь ɴɑ  ʒмʜ ɴоʜ 

κ ɑʜɴє κо(ɴь) могɑ господʜɴɑ ʜ доɴєсошє мє 

д Ɣжʜɴɑ ɴɑ своƔ пʌємєɴʜтƔ БɑщʜɴƔ ʜ дɑ є 

п оκʌєть тκо ћє Ɣ мє тɑκɴƔтʜ 

Vukosav 
Vlahovići kod 
Ljubinja (XV) 

V: 96 

i ʜ 

† ɑ сє ʌєжʜ вƔκосɑвь воєводɑ вʌɑћєвʜћь с момь 

д Ɣговɑχь д Ɣжʜɴомь ʜ сɑгʜБоχь ɴɑ  ʒмʜ ɴоʜ 

κ ɑʜɴє κо(ɴь) могɑ господʜɴɑ ʜ доɴєсошє мє 

д Ɣжʜɴɑ ɴɑ своƔ пʌємєɴʜтƔ БɑщʜɴƔ ʜ дɑ є 

п оκʌєть тκо ћє Ɣ мє тɑκɴƔтʜ 

Vukosav 
Vlahovići kod 

Ljubinja (XV) 
V: 96 

i н 
ɑ снє ʌєжн поχвɑʌн мн юɴɑкь рɑднχɴɑ н снє 

Ɣснєүє снɴ мƔ вƔкосɑвь 
Radihna 

Miljanovići kod 

Ljubinja (XV) 
V: 99 

i н 

грɑдн Бошко ɴнкоʌɑ н ɴнкоʌɑ ɑɴдрнɑш ɴɑ 

сʌɑвƔ Богɑ н стє госпє н Бʌɑгсовı 

БнскƔп ɴɑкоɴ ү ѣ о н годнɴɑ породɑ 

нсƔсовɑ ɴɑ шє жƔɴɑ пнсɑ φрɑ 

Бɑʒнʌно рɑвɴɑɴнɴ  

Crkva 
Uznesenja 

Ravno u 

Popovu polju 

(1578) 

V: 100 

i н 

грɑдн Бошко ɴнкоʌɑ н ɴнкоʌɑ ɑɴдрнɑш ɴɑ 

сʌɑвƔ Богɑ н стє госпє н Бʌɑгсовı 

БнскƔп ɴɑкоɴ ү ѣ о н годнɴɑ породɑ 

нсƔсовɑ ɴɑ шє жƔɴɑ пнсɑ φрɑ 

Бɑʒнʌно рɑвɴɑɴнɴ  

Crkva 

Uznesenja 

Ravno u 
Popovu polju 

(1578) 

V: 100 

i н 

грɑдн Бошко ɴнкоʌɑ н ɴнкоʌɑ ɑɴдрнɑш ɴɑ 

сʌɑвƔ Богɑ н стє госпє н Бʌɑгсовı 

БнскƔп ɴɑкоɴ ү ѣ о н годнɴɑ породɑ 

нсƔсовɑ ɴɑ шє жƔɴɑ пнсɑ φрɑ 

Бɑʒнʌно рɑвɴɑɴнɴ  

Crkva 

Uznesenja 

Ravno u 

Popovu polju 
(1578) 

V: 100 

i ʜ 

† вь ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ ст го дχ ɑ сє ʌєжʜ  ɑБɑ Бж ʜɑ 

поʌʜχ ɑɴʜ⊦ɑ ɑ ʒовомь мʜ ьсκʜмь госпо⊦ɑ 

 ɑдɑүɑ жоyпɑɴɑ ɴєɴьцɑ үʜχо ʜћɑ κƔүьɴʜцɑ ɑ 

ɴєвѣстɑ жƔпɑɴɑ в ɑтьκɑ ʜ сʌƔгє дɑБʜжʜвɑ ʜ 

тєпьүʜıє  стʜпьκɑ ɑ κьүʜ жƔпɑɴɑ мʜʌьтѣɴɑ 

д ɑжʜвоıє вʜκɑ ɑ κɑʒɴьцƔ сɴʜκƔ сєст ɑ ɑ постɑвʜ 

сь Бѣʌѣгь ɴє сɴ ь дɑБʜжʜвь с Бжʜωмь помощʜю 

сɑмь (с) своʜмʜ ʌƔдьмʜ ɑ вь дɴ(ʜ) гдɴɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ 

Polihranija 
Radaĉa 

Veliĉani u 
Popovu polju 

(1377-1391) 

V: 102 

i ʜ 

† вь ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ ст го дχ ɑ сє ʌєжʜ  ɑБɑ Бж ʜɑ 

поʌʜχ ɑɴʜ⊦ɑ ɑ ʒовомь мʜ ьсκʜмь госпо⊦ɑ 

 ɑдɑүɑ жоyпɑɴɑ ɴєɴьцɑ үʜχо ʜћɑ κƔүьɴʜцɑ ɑ 

ɴєвѣстɑ жƔпɑɴɑ в ɑтьκɑ ʜ сʌƔгє дɑБʜжʜвɑ ʜ 

тєпьүʜıє  стʜпьκɑ ɑ κьүʜ жƔпɑɴɑ мʜʌьтѣɴɑ 

д ɑжʜвоıє вʜκɑ ɑ κɑʒɴьцƔ сɴʜκƔ сєст ɑ ɑ постɑвʜ 

сь Бѣʌѣгь ɴє сɴ ь дɑБʜжʜвь с Бжʜωмь помощʜю 

сɑмь (с) своʜмʜ ʌƔдьмʜ ɑ вь дɴ(ʜ) гдɴɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ 

Polihranija 
Radaĉa 

Veliĉani u 

Popovu polju 

(1377-1391) 

V: 102 

i ʜ 

† вь ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ ст го дχ ɑ сє ʌєжʜ  ɑБɑ Бж ʜɑ 

поʌʜχ ɑɴʜ⊦ɑ ɑ ʒовомь мʜ ьсκʜмь госпо⊦ɑ 

 ɑдɑүɑ жоyпɑɴɑ ɴєɴьцɑ үʜχо ʜћɑ κƔүьɴʜцɑ ɑ 

ɴєвѣстɑ жƔпɑɴɑ в ɑтьκɑ ʜ сʌƔгє дɑБʜжʜвɑ ʜ 

тєпьүʜıє  стʜпьκɑ ɑ κьүʜ жƔпɑɴɑ мʜʌьтѣɴɑ 

д ɑжʜвоıє вʜκɑ ɑ κɑʒɴьцƔ сɴʜκƔ сєст ɑ ɑ постɑвʜ 

сь Бѣʌѣгь ɴє сɴ ь дɑБʜжʜвь с Бжʜωмь помощʜю 

Polihranija 

Radaĉa 

Veliĉani u 
Popovu polju 

(1377-1391) 

V: 102 
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сɑмь (с) своʜмʜ ʌƔдьмʜ ɑ вь дɴ(ʜ) гдɴɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ 

i ʜ 

† вь ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ ст го дχ ɑ сє ʌєжʜ  ɑБɑ Бж ʜɑ 

поʌʜχ ɑɴʜ⊦ɑ ɑ ʒовомь мʜ ьсκʜмь госпо⊦ɑ 

 ɑдɑүɑ жоyпɑɴɑ ɴєɴьцɑ үʜχо ʜћɑ κƔүьɴʜцɑ ɑ 

ɴєвѣстɑ жƔпɑɴɑ в ɑтьκɑ ʜ сʌƔгє дɑБʜжʜвɑ ʜ 

тєпьүʜıє  стʜпьκɑ ɑ κьүʜ жƔпɑɴɑ мʜʌьтѣɴɑ 

д ɑжʜвоıє вʜκɑ ɑ κɑʒɴьцƔ сɴʜκƔ сєст ɑ ɑ постɑвʜ 

сь Бѣʌѣгь ɴє сɴ ь дɑБʜжʜвь с Бжʜωмь помощʜю 

сɑмь (с) своʜмʜ ʌƔдьмʜ ɑ вь дɴ(ʜ) гдɴɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ 

Polihranija 

Radaĉa 

Veliĉani u 

Popovu polju 
(1377-1391) 

V: 102 

i н ɑ сє Ɣсѣүє: н пнсɑ: рɑдоє: ковɑүь  

Ţakovo u 

Popovu polju 

(XV) 

V: 104 

i н 

† сє ʌєжн доБрнʌо Божнћковнћь ʒ Брɑтомь 

рɑдоємь н снɴовцємь пʌɑвцємь ɑ пнсɑ нвко 

ωБрɑдовнћь 

Dobrilo 
Boţićković sa 

bratom 

Radojem i 
sinovcem 

Plavcem 

Staro Slano kod 

Trebinja (XV) 
V: 111 

i ʜ 

† вь дɴʜ гдɴɑ воєдє сɑɴдѣʌɑ ɑ сєʜ ʌєжʜ κɴєʒь 

поκ ɑѣць ωʌʜвє овʜћь Б ɑтʜω ʜ вʌɑстєʌє ѣ 

поκ ɑѣць гɴƔ момƔ сʌƔгɑ що моχь вь п ɑвɑдʜ 

тоʌʜκо χоχь Ɣ момь домʜ Богь мʜ подʜʌʜ ѣ 

могɑχь гɴɑ могɑ ʜ д Ɣгɑ могɑ Ɣ поүтєɴʜ п ʜѣтʜ 

ʜ Ɣ томь момь доБ ʜ догє см ьть Ɣ в ємє жнвотɑ 

домь моѣ ωжɑʌостнχь 

knez Pokrajac 
Oliverović 

Vrpolje kod 
Trebinja (1413) 

V: 117 

i ʜ 

† вь дɴʜ гдɴɑ воєдє сɑɴдѣʌɑ ɑ сєʜ ʌєжʜ κɴєʒь 

поκ ɑѣць ωʌʜвє овʜћь Б ɑтʜω ʜ вʌɑстєʌє ѣ 

поκ ɑѣць гɴƔ момƔ сʌƔгɑ що моχь вь п ɑвɑдʜ 

тоʌʜκо χоχь Ɣ момь домʜ Богь мʜ подʜʌʜ ѣ 

могɑχь гɴɑ могɑ ʜ д Ɣгɑ могɑ Ɣ поүтєɴʜ п ʜѣтʜ 

ʜ Ɣ томь момь доБ ʜ догє см ьть Ɣ в ємє жнвотɑ 

домь моѣ ωжɑʌостнχь 

knez Pokrajac 

Oliverović 

Vrpolje kod 

Trebinja (1413) 
V: 117 

i ʜ 

† вь дɴʜ гдɴɑ воєдє сɑɴдѣʌɑ ɑ сєʜ ʌєжʜ κɴєʒь 

поκ ɑѣць ωʌʜвє овʜћь Б ɑтʜω ʜ вʌɑстєʌє ѣ 

поκ ɑѣць гɴƔ момƔ сʌƔгɑ що моχь вь п ɑвɑдʜ 

тоʌʜκо χоχь Ɣ момь домʜ Богь мʜ подʜʌʜ ѣ 

могɑχь гɴɑ могɑ ʜ д Ɣгɑ могɑ Ɣ поүтєɴʜ п ʜѣтʜ 

ʜ Ɣ томь момь доБ ʜ догє см ьть Ɣ в ємє жнвотɑ 

домь моѣ ωжɑʌостнχь 

knez Pokrajac 

Oliverović 

Vrpolje kod 

Trebinja (1413) 
V: 117 

i н 
ɑ сн ɴɑ крьстƔ рɑдоѣ мрькшнћɑ стɑχь Богɑ 

моʌєћє н ʒʌɑ ɴє мнсʌєћє н ƔБн мє громь 
Radoje Mrkšić 

Djedići kod 
Trebinja (XV-

XVI) 

V: 118 

i н 
ɑ сн ɴɑ крьстƔ рɑдоѣ мрькшнћɑ стɑχь Богɑ 

моʌєћє н ʒʌɑ ɴє мнсʌєћє н ƔБн мє громь 
Radoje Mrkšić 

Djedići kod 
Trebinja (XV-

XVI) 

V: 118 

i н 
ɴєкɑ сє ʒɴɑ кɑко проБн рɑосɑв вƔкнћєвнћь пƔть 

ʒɑ дƔшƔ мɑтєрнɴƔ н дɑ мɑсторомь с ɑспрь  

Hum kod 

Trebinja (XVI-
XVII) 

V: 124 

i ʜ 

въ дɴʜ κɴєʒɑ вєʌʜєгɑ м†χо†ʌɑ въм ѣ жоyпɑɴъ 

г ъдъ т ѣБъ†ɴъсκ† ʜ въ то ʌѣто ʒ†дɑ ємоy  ɑκоy 

Б ɑтъ жоyпɑɴъ  ɑдомʜ ъ съ сɴъмʜ єговѣмʜ † 

жєɴɑ ємоy твɑ ɑ моʜст ъ ʜмɴємъ Б ɑѣ Бжє тʜ 

дɑʜ ʒд ɑвʜє 

ţupan Grd 

Police kod 

Trebinja (1151-
1177) 

V: 129 

i н 

† ɑ сн гроБь … мнрƔшн … грɑднχ ʒɑ ово поүнв 

… ɑ тн н ѣ сɑ(мь) … кɑко н вн ɑ вн ћ(єтє Бн)тн 

кɑко н ѣɑ 
 

Gornje selo kod 

Bileće (XV) 
V: 137 

i н 

† ɑ сн гроБь … мнрƔшн … грɑднχ ʒɑ ово поүнв 

… ɑ тн н ѣ сɑ(мь) … кɑко н вн ɑ вн ћ(єтє Бн)тн 

кɑко н ѣɑ 
 

Gornje selo kod 

Bileće (XV) 
V: 137 

i н 
† ɑ сє ʌєжн ʒɑгорьц Брɑѣɴовнћь Брɑтнє кон 

вндн(тє) снє ʒʌɑмєɴнє Брɑтнє ѣ сɑмь Бнω кɑко вн 

Zagorac 

Brajanović 

Podbudovac 
kod Bileće 

(XV) 

V: 138 
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ɑ вн ћєтє Бтн кɑко н ѣ 

i н 
ɑ сє ʌєжн үрѣпь н рɑшко вʌɑχовнћь ɑ сє ʌєжнтɑ 

двɑ вʌɑχовɑ снɴь 

Ĉrêp i Raško 

Vlahović 

Radmilović-
Dubrava kod 

Bileće (XV-

XVI) 

V: 142 

i н 

† ɑ сє ʌєжн нвɑɴь мрьү(н)ћь Ɣ доБрƔ прѣБнχь ɑ ʒɑ 

жнвотɑ ωв кɑмн постɑвнχь н ωстɑвнχ ʌєгоχ ɴ(ɑ) 

поʌовнɴƔ тко ʌн ћє Ɣʒєтн дɑ є прокʌєть 

Ivan Mrĉić 
Fatnica kod 

Bileće (XV) 
V: 150 

i н 
ɴєкɑ сє ʒɴɑ ɑ сє ʌєжн вƔкь Бɑтрнћєвнћ огрɑдн 

вƔүнɴɑ ωцɑ н доБрƔ мɑтєрь єʌнцƔ 

Vuk Batrićević 

i Jelica 

Trnovica kod 
Bileće (XVI-

XVII) 

V: 157 

i н 
ɑ сєн постɑвн внтоє ɴɑ сє н ɴɑ своєƔ мнʌƔ н 

дрɑгƔ кƔћɴнцƔ 

Vitoje i njegova 

kućnica 

Slivlje kod 

Gacka (XV-
XVI) 

V: 165 

i н 
ɑ сєн постɑвн внтоє ɴɑ сє н ɴɑ своєƔ мнʌƔ н 

дрɑгƔ кƔћɴнцƔ 

Vitoje i njegova 

kućnica 

Slivlje kod 

Gacka (XV-
XVI) 

V: 165 

i ʜ 

сʜє ʌєжʜ вƔκшɑь мʜт овʜћь ƔБʜшє мє ɴɑ сʌƔжБѣ 

гɴɑ могɑ мɑ ωсвєтʜ мє  ɑдє п ʜБʜсɑʌʜћь … κɑκо 

є вʜдʜто доБ омь ʜ г ɴомƔ 

Vukša Mitrović 
Zovi Do kod 
Nevesinja (prije 

1468) 

V: 172 

i н 
† вɑ нмє оцɑ н снɴɑ свєтогɑ дƔχɑ ɑ сє ʌєжн 

вƔкосɑвь ʌƔпүнүь † 

Vukosav 
Ljupĉiĉ 

Prokletnica na 

Visoĉici planini 

(XV) 

V: 175 

i н 

кƔрѣкь вƔүн(ћ)ь то н Бɑгь ʒɴɑ н Бос … дƔБрɴнкь 

дɑ с … ƔБнʌє Ɣ Бѣʌомь … сʌоБодн н тко … ɑ Бгɑ н 

сʌɑ(в)Ɣ … ом ʌ … т … ʌо по … χь тƔг … мɴого … 

ʌєж … 

 

Kašići kod 
Konjica (1451-

1453) 

V: 177 

i н 

кƔрѣкь вƔүн(ћ)ь то н Бɑгь ʒɴɑ н Бос … дƔБрɴнкь 

дɑ с … ƔБнʌє Ɣ Бѣʌомь … сʌоБодн н тко … ɑ Бгɑ н 

сʌɑ(в)Ɣ … ом ʌ … т … ʌо по … χь тƔг … мɴого … 

ʌєж … 

 

Kašići kod 

Konjica (1451-

1453) 

V: 177 

i н 

кƔрѣкь вƔүн(ћ)ь то н Бɑгь ʒɴɑ н Бос … дƔБрɴнкь 

дɑ с … ƔБнʌє Ɣ Бѣʌомь … сʌоБодн н тко … ɑ Бгɑ н 

сʌɑ(в)Ɣ … ом ʌ … т … ʌо по … χь тƔг … мɴого … 

ʌєж … 

 

Kašići kod 

Konjica (1451-
1453) 

V: 177 

i н 

кƔрѣкь вƔүн(ћ)ь то н Бɑгь ʒɴɑ н Бос … дƔБрɴнкь 

дɑ с … ƔБнʌє Ɣ Бѣʌомь … сʌоБодн н тко … ɑ Бгɑ н 

сʌɑ(в)Ɣ … ом ʌ … т … ʌо по … χь тƔг … мɴого … 

ʌєж … 

 

Kašići kod 
Konjica (1451-

1453) 

V: 177 

i ʜ 

† ɑ сє ʌєжʜ госпоѣ гоʜсɑвь κћʜ ю ʜѣ Бɑωшʜћɑ ɑ 

κƔћьɴʜцɑ воєводє  ɑдʜүɑ ɑ п ʜстɑ Ɣ κƔћʜ 

κɑʒɴцɑ сɑɴκɑ ʜ жƔпɑɴɑ Бʜʌʜѣκɑ с поүтєɴʜємь ʜ 

п ʜѣ свою вʜ Ɣ ʜ вʜшɴƔ сʌɑвƔ 

gospoja Gojsav 
Biskup kod 
Konjica (1398) 

V: 178 

i ʜ 

† ɑ сє ʌєжʜ госпоѣ гоʜсɑвь κћʜ ю ʜѣ Бɑωшʜћɑ ɑ 

κƔћьɴʜцɑ воєводє  ɑдʜүɑ ɑ п ʜстɑ Ɣ κƔћʜ 

κɑʒɴцɑ сɑɴκɑ ʜ жƔпɑɴɑ Бʜʌʜѣκɑ с поүтєɴʜємь ʜ 

п ʜѣ свою вʜ Ɣ ʜ вʜшɴƔ сʌɑвƔ 

gospoja Gojsav 
Biskup kod 
Konjica (1398) 

V: 178 

i ʜ 

† ɑ сє ʌєжʜ госпоѣ гоʜсɑвь κћʜ ю ʜѣ Бɑωшʜћɑ ɑ 

κƔћьɴʜцɑ воєводє  ɑдʜүɑ ɑ п ʜстɑ Ɣ κƔћʜ 

κɑʒɴцɑ сɑɴκɑ ʜ жƔпɑɴɑ Бʜʌʜѣκɑ с поүтєɴʜємь ʜ 

п ʜѣ свою вʜ Ɣ ʜ вʜшɴƔ сʌɑвƔ 

gospoja Gojsav 
Biskup kod 

Konjica (1398) 
V: 178 

i н 
сɑн кɑмн ωстонɴь н ово прɑвн рɑдоє ω дɑ є 

проост 
Ostoja 

Pridvorica kod 

Uloga (XV-

XVI) 

V: 181 

i н 
вɑ нмє ωцɑ сɴıьɑ н свɑтго дƔχɑ снє доБрн ʌєжнƔ 

ɑ сɑ мɴомь … кƔ  

Kalinovik 

(XVI) 
V: 184 

i н 
ɑ сє кɑмєɴ … нрнсɑвɑ мѣшнɴнћɑ Ɣ доБрωгɑ гдɴɑ 

водє χотнχь н могоχь  

Tvrdoci kod 

Foĉe (XV) 
V: 189 

i ʜ 

вɑ ʜмє твоє п ʜүʜстɑ т оʜцє гдɴɑ гстʜ мʜʌƔтʜɴɑ 

Бʜʌʜгь  одомь ц ьɴʜүɑɴь погʜБ(є) ʜɴо ɴєго ʌʜ 

мʜʌостʜ Божʜєʜ жʜтʜє ɑ жʜχь Ɣ үɑстє Босɑɴκє 

гсподє п ʜмʜχь дɑ овє ω вєʌʜκє гсподє ʜ 

gost Milutin 
Humsko kod 

Foĉe (1318) 
V: 190 
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вʌɑстєо ʜ ω г ьүκє гсподє ɑ всє вʜдомо 

i ʜ 

вɑ ʜмє твоє п ʜүʜстɑ т оʜцє гдɴɑ гстʜ мʜʌƔтʜɴɑ 

Бʜʌʜгь  одомь ц ьɴʜүɑɴь погʜБ(є) ʜɴо ɴєго ʌʜ 

мʜʌостʜ Божʜєʜ жʜтʜє ɑ жʜχь Ɣ үɑстє Босɑɴκє 

гсподє п ʜмʜχь дɑ овє ω вєʌʜκє гсподє ʜ 

вʌɑстєо ʜ ω г ьүκє гсподє ɑ всє вʜдомо 

gost Milutin 
Humsko kod 
Foĉe (1318) 

V: 190 

i н 

||| ɑ сє ʌєжн пєтɑрь мнʌɑɴов єɴо пєрн мєтɑ єговɑ 

жєɴɑ н ʒдє вɑн помєɴнтє гɑ прнɴɑпнсɑ нвɑɴє 

кон єднɴо пєрɑ єговн овє дɑɴє 

Petar 

Gradnići kod 

Ţitomislića 
(XVI) 

V: 194 

i н 
ɑ сє ʌєжн твртко вƔкɑць ɑ сн Бнʌєг сєүє ƔɴƔк мƔ 

нвɑɴко н пнсɑ 
Tvrtko Vukac 

Kapavica kod 
Ljubinja (XV-

XVI) 

V: 204 

i н 

сє ʌєжн нвɑɴь ɴɑ своєн ʒємʌн Брɑтнѣ н дрƔжнɴо 

жɑʌнтє мє ѣ сьмь Бнʌь ѣко вн ɑ вн үьтє Бнтн ко н 

ѣ сє пнсɑ рɑдѣү 

Ivan 

Preĉani ispod 

Treskavice 

(XIV-XV) 

V: 205 

i н 

сє ʌєжн нвɑɴь ɴɑ своєн ʒємʌн Брɑтнѣ н дрƔжнɴо 

жɑʌнтє мє ѣ сьмь Бнʌь ѣко вн ɑ вн үьтє Бнтн ко н 

ѣ сє пнсɑ рɑдѣү 

Ivan 

Preĉani ispod 

Treskavice 

(XIV-XV) 

V: 205 

i ʜ 
… χ єʌ(ɑ) мɴогє ʒємʌє оБʜдєχь ʜ (д)омомь доћоχь 

(п)оүтєɴо постɑχь ʜ ɴ(ɑ) свωʜ Бɑщ(ʜ)ɴʜ (ʌє)гоχь 
Hrelja 

Donja 

Presjenica 
ispod 

Treskavice 

(XIV) 

V: 206 

i ʜ 
… χ єʌ(ɑ) мɴогє ʒємʌє оБʜдєχь ʜ (д)омомь доћоχь 

(п)оүтєɴо постɑχь ʜ ɴ(ɑ) свωʜ Бɑщ(ʜ)ɴʜ (ʌє)гоχь 
Hrelja 

Donja 

Presjenica 

ispod 
Treskavice 

(XIV) 

V: 206 

i ʜ 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ (с)ɴɑ ʜ свєтогɑ д(χɑ) (сє) ʌєжʜ 

доБ ʜ Бдɑɴь доБ огɑ домьшє ωʒ ѣɴовʜүɑ сʜɴь Ɣ 

тоʜ доБɑ Ɣм ѣχь ɴʜ сє Бѣχь ωм ɑʒʜʌь ʒʌƔ ɴʜ 

доʜ(до) доБ Ɣ ʜ κто мє ʒɴɑшє всɑκь мє жɑʌɑшє 

доБ ь χотѣχь юɴɑκь Бʜтʜ ɑʌʜ мʜ см ѣть п ѣκ ɑтʜ 

ω(т)ʜдоχь (ωт) ωтьцɑ вєωмʜ пєүɑωɴɑ ʜ 

пκʌ(о)ɴʜо всоʜ моʜωʜ д жʜɴʜ ʜ Бʌмь ʌБьвтʜ ɴѣχь 

κ моєʜмь вс(ʜ)мь поћʜ  дɑɴовʜү χɑɴь сω 

Bogdan 

Ozrênoviĉ 

Blaţevići kod 

Rogatice 

(poslije 1486) 

V: 211 

i ʜ 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ (с)ɴɑ ʜ свєтогɑ д(χɑ) (сє) ʌєжʜ 

доБ ʜ Бдɑɴь доБ огɑ домьшє ωʒ ѣɴовʜүɑ сʜɴь Ɣ 

тоʜ доБɑ Ɣм ѣχь ɴʜ сє Бѣχь ωм ɑʒʜʌь ʒʌƔ ɴʜ 

доʜ(до) доБ Ɣ ʜ κто мє ʒɴɑшє всɑκь мє жɑʌɑшє 

доБ ь χотѣχь юɴɑκь Бʜтʜ ɑʌʜ мʜ см ѣть п ѣκ ɑтʜ 

ω(т)ʜдоχь (ωт) ωтьцɑ вєωмʜ пєүɑωɴɑ ʜ 

пκʌ(о)ɴʜо всоʜ моʜωʜ д жʜɴʜ ʜ Бʌмь ʌБьвтʜ ɴѣχь 

κ моєʜмь вс(ʜ)мь поћʜ  дɑɴовʜү χɑɴь сω 

Bogdan 

Ozrênoviĉ 

Blaţevići kod 
Rogatice 

(poslije 1486) 

V: 211 

i ʜ 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ (с)ɴɑ ʜ свєтогɑ д(χɑ) (сє) ʌєжʜ 

доБ ʜ Бдɑɴь доБ огɑ домьшє ωʒ ѣɴовʜүɑ сʜɴь Ɣ 

тоʜ доБɑ Ɣм ѣχь ɴʜ сє Бѣχь ωм ɑʒʜʌь ʒʌƔ ɴʜ 

доʜ(до) доБ Ɣ ʜ κто мє ʒɴɑшє всɑκь мє жɑʌɑшє 

доБ ь χотѣχь юɴɑκь Бʜтʜ ɑʌʜ мʜ см ѣть п ѣκ ɑтʜ 

ω(т)ʜдоχь (ωт) ωтьцɑ вєωмʜ пєүɑωɴɑ ʜ 

пκʌ(о)ɴʜо всоʜ моʜωʜ д жʜɴʜ ʜ Бʌмь ʌБьвтʜ ɴѣχь 

κ моєʜмь вс(ʜ)мь поћʜ  дɑɴовʜү χɑɴь сω 

Bogdan 

Ozrênoviĉ 

Blaţevići kod 

Rogatice 
(poslije 1486) 

V: 211 

i ʜ 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ (с)ɴɑ ʜ свєтогɑ д(χɑ) (сє) ʌєжʜ 

доБ ʜ Бдɑɴь доБ огɑ домьшє ωʒ ѣɴовʜүɑ сʜɴь Ɣ 

тоʜ доБɑ Ɣм ѣχь ɴʜ сє Бѣχь ωм ɑʒʜʌь ʒʌƔ ɴʜ 

доʜ(до) доБ Ɣ ʜ κто мє ʒɴɑшє всɑκь мє жɑʌɑшє 

доБ ь χотѣχь юɴɑκь Бʜтʜ ɑʌʜ мʜ см ѣть п ѣκ ɑтʜ 

ω(т)ʜдоχь (ωт) ωтьцɑ вєωмʜ пєүɑωɴɑ ʜ 

пκʌ(о)ɴʜо всоʜ моʜωʜ д жʜɴʜ ʜ Бʌмь ʌБьвтʜ ɴѣχь 

κ моєʜмь вс(ʜ)мь поћʜ  дɑɴовʜү χɑɴь сω 

Bogdan 
Ozrênoviĉ 

Blaţevići kod 

Rogatice 

(poslije 1486) 

V: 211 
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i ʜ 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ (с)ɴɑ ʜ свєтогɑ д(χɑ) (сє) ʌєжʜ 

доБ ʜ Бдɑɴь доБ огɑ домьшє ωʒ ѣɴовʜүɑ сʜɴь Ɣ 

тоʜ доБɑ Ɣм ѣχь ɴʜ сє Бѣχь ωм ɑʒʜʌь ʒʌƔ ɴʜ 

доʜ(до) доБ Ɣ ʜ κто мє ʒɴɑшє всɑκь мє жɑʌɑшє 

доБ ь χотѣχь юɴɑκь Бʜтʜ ɑʌʜ мʜ см ѣть п ѣκ ɑтʜ 

ω(т)ʜдоχь (ωт) ωтьцɑ вєωмʜ пєүɑωɴɑ ʜ 

пκʌ(о)ɴʜо всоʜ моʜωʜ д жʜɴʜ ʜ Бʌмь ʌБьвтʜ ɴѣχь 

κ моєʜмь вс(ʜ)мь поћʜ  дɑɴовʜү χɑɴь сω 

Bogdan 

Ozrênoviĉ 

Blaţevići kod 
Rogatice 

(poslije 1486) 

V: 211 

i ʜ о … ʌ … єɑ … ɑκовʜћь ʌєжʜ ʜ мɑтʜ мƔ вʌɑдɑвɑ Vladava 
Strgaĉina kod 
Rudog (XV) 

V: 214 

i ʜ 

χɑсɑɴь ʜ ɑχмɑть дьвɑ  ɑдʜʌовʜћɑ сʜɴɑ ʜ ωто 

стɑ ʜ χɑсɑɴь Ɣм о є ʜ ωто Бʜєшє є ь Бʜшє 

ƔʒƔ ьχƔ үовєκє ɑ юɴɑүє юɴɑκɑ ʜ тоʜ ɴєговь 

Б ɑть ɑχмɑть вєʌʜκє жɑʌостʜ  ɑдʜ пʜсɑшє ωвω ʜ 

дɑ є Бʌɑсовєɴь тκо ћє п оʜтʜ ʜ п оκʌєт є κωʜ 

п ʜвɑʌʜтʜ 

Hasan i Ahmat 
Radilović 

Ĉadovina kod 
Rogatice (XV-

XVI) 

V: 217 

i ʜ 

χɑсɑɴь ʜ ɑχмɑть дьвɑ  ɑдʜʌовʜћɑ сʜɴɑ ʜ ωто 

стɑ ʜ χɑсɑɴь Ɣм о є ʜ ωто Бʜєшє є ь Бʜшє 

ƔʒƔ ьχƔ үовєκє ɑ юɴɑүє юɴɑκɑ ʜ тоʜ ɴєговь 

Б ɑть ɑχмɑть вєʌʜκє жɑʌостʜ  ɑдʜ пʜсɑшє ωвω ʜ 

дɑ є Бʌɑсовєɴь тκо ћє п оʜтʜ ʜ п оκʌєт є κωʜ 

п ʜвɑʌʜтʜ 

Hasan i Ahmat 
Radilović 

Ĉadovina kod 

Rogatice (XV-

XVI) 

V: 217 

i ʜ 

χɑсɑɴь ʜ ɑχмɑть дьвɑ  ɑдʜʌовʜћɑ сʜɴɑ ʜ ωто 

стɑ ʜ χɑсɑɴь Ɣм о є ʜ ωто Бʜєшє є ь Бʜшє 

ƔʒƔ ьχƔ үовєκє ɑ юɴɑүє юɴɑκɑ ʜ тоʜ ɴєговь 

Б ɑть ɑχмɑть вєʌʜκє жɑʌостʜ  ɑдʜ пʜсɑшє ωвω ʜ 

дɑ є Бʌɑсовєɴь тκо ћє п оʜтʜ ʜ п оκʌєт є κωʜ 

п ʜвɑʌʜтʜ 

Hasan i Ahmat 
Radilović 

Ĉadovina kod 

Rogatice (XV-

XVI) 

V: 217 

i ʜ 

χɑсɑɴь ʜ ɑχмɑть дьвɑ  ɑдʜʌовʜћɑ сʜɴɑ ʜ ωто 

стɑ ʜ χɑсɑɴь Ɣм о є ʜ ωто Бʜєшє є ь Бʜшє 

ƔʒƔ ьχƔ үовєκє ɑ юɴɑүє юɴɑκɑ ʜ тоʜ ɴєговь 

Б ɑть ɑχмɑть вєʌʜκє жɑʌостʜ  ɑдʜ пʜсɑшє ωвω ʜ 

дɑ є Бʌɑсовєɴь тκо ћє п оʜтʜ ʜ п оκʌєт є κωʜ 

п ʜвɑʌʜтʜ 

Hasan i Ahmat 
Radilović 

Ĉadovina kod 

Rogatice (XV-

XVI) 

V: 217 

i ʜ 

χɑсɑɴь ʜ ɑχмɑть дьвɑ  ɑдʜʌовʜћɑ сʜɴɑ ʜ ωто 

стɑ ʜ χɑсɑɴь Ɣм о є ʜ ωто Бʜєшє є ь Бʜшє 

ƔʒƔ ьχƔ үовєκє ɑ юɴɑүє юɴɑκɑ ʜ тоʜ ɴєговь 

Б ɑть ɑχмɑть вєʌʜκє жɑʌостʜ  ɑдʜ пʜсɑшє ωвω ʜ 

дɑ є Бʌɑсовєɴь тκо ћє п оʜтʜ ʜ п оκʌєт є κωʜ 

п ʜвɑʌʜтʜ 

Hasan i Ahmat 
Radilović 

Ĉadovina kod 

Rogatice (XV-

XVI) 

V: 217 

i ʜ 

χɑсɑɴь ʜ ɑχмɑть дьвɑ  ɑдʜʌовʜћɑ сʜɴɑ ʜ ωто 

стɑ ʜ χɑсɑɴь Ɣм о є ʜ ωто Бʜєшє є ь Бʜшє 

ƔʒƔ ьχƔ үовєκє ɑ юɴɑүє юɴɑκɑ ʜ тоʜ ɴєговь 

Б ɑть ɑχмɑть вєʌʜκє жɑʌостʜ  ɑдʜ пʜсɑшє ωвω ʜ 

дɑ є Бʌɑсовєɴь тκо ћє п оʜтʜ ʜ п оκʌєт є κωʜ 

п ʜвɑʌʜтʜ 

Hasan i Ahmat 
Radilović 

Ĉadovina kod 

Rogatice (XV-

XVI) 

V: 217 

i ʜ 

вь ʜмє оцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєтогɑ дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ г ƔБɑүɑ 

воєводє мʜотошɑ поүтєɴɑ ʜ Ɣ т … дєѣɴомь свомь 

ɴɑ п(ʌє)мє(ɴн)том 
 

Seljani kod 

Rogatice (XV) 
V: 218 

i ʜ 

вь ʜмє оцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєтогɑ дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ г ƔБɑүɑ 

воєводє мʜотошɑ поүтєɴɑ ʜ Ɣ т … дєѣɴомь свомь 

ɴɑ п(ʌє)мє(ɴн)том 
 

Seljani kod 

Rogatice (XV) 
V: 218 

i ʜ 

вь ʜмє оцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєтогɑ дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ г ƔБɑүɑ 

воєводє мʜотошɑ поүтєɴɑ ʜ Ɣ т … дєѣɴомь свомь 

ɴɑ п(ʌє)мє(ɴн)том 
 

Seljani kod 

Rogatice (XV) 
V: 218 

i ʜ 

† вь ʜмє ωцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєто(гɑ) дχ ɑ сє ʌєжʜ 

воєводɑ мʜωтошь (с) своʜмь (с)ʜɴомь стѣпκомь 

свомƔ гдɴƔ вʌɑтκƔ вʌɑћєвʜћƔ κоɴь ɴогƔ κоʜ мƔ 

посʌƔжʜ жʜвƔ ɑ м ьтвɑ поБʜʌʜжʜ Божʜмь 

(п)омоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостʜю ʜ п ɑвʜ 

воєводɑ мʜωтошь ʜ мɴого ωт моє  Ɣκє ɴɑ ʒємʌʜ 

vojvoda Miotoš 
sa sinom 

Stêpkom 

VlaĊevina kod 
Rogatice (prije 

1463) 

V: 222 
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Бʜ ɑ ѣ ɴʜ ωт єɴɴє ɴʜκо ь ɴє Бʜ м ьтвь ɴє χ гɑ 

ƔБʜт ɑ ʜ сє κопɑʜтє ɴɑ пʌємє(ɴн)томь 

i ʜ 

† вь ʜмє ωцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєто(гɑ) дχ ɑ сє ʌєжʜ 

воєводɑ мʜωтошь (с) своʜмь (с)ʜɴомь стѣпκомь 

свомƔ гдɴƔ вʌɑтκƔ вʌɑћєвʜћƔ κоɴь ɴогƔ κоʜ мƔ 

посʌƔжʜ жʜвƔ ɑ м ьтвɑ поБʜʌʜжʜ Божʜмь 

(п)омоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостʜю ʜ п ɑвʜ 

воєводɑ мʜωтошь ʜ мɴого ωт моє  Ɣκє ɴɑ ʒємʌʜ 

Бʜ ɑ ѣ ɴʜ ωт єɴɴє ɴʜκо ь ɴє Бʜ м ьтвь ɴє χ гɑ 

ƔБʜт ɑ ʜ сє κопɑʜтє ɴɑ пʌємє(ɴн)томь 

vojvoda Miotoš 
sa sinom 

Stêpkom 

VlaĊevina kod 
Rogatice (prije 

1463) 

V: 222 

i ʜ 

† вь ʜмє ωцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєто(гɑ) дχ ɑ сє ʌєжʜ 

воєводɑ мʜωтошь (с) своʜмь (с)ʜɴомь стѣпκомь 

свомƔ гдɴƔ вʌɑтκƔ вʌɑћєвʜћƔ κоɴь ɴогƔ κоʜ мƔ 

посʌƔжʜ жʜвƔ ɑ м ьтвɑ поБʜʌʜжʜ Божʜмь 

(п)омоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостʜю ʜ п ɑвʜ 

воєводɑ мʜωтошь ʜ мɴого ωт моє  Ɣκє ɴɑ ʒємʌʜ 

Бʜ ɑ ѣ ɴʜ ωт єɴɴє ɴʜκо ь ɴє Бʜ м ьтвь ɴє χ гɑ 

ƔБʜт ɑ ʜ сє κопɑʜтє ɴɑ пʌємє(ɴн)томь 

vojvoda Miotoš 

sa sinom 
Stêpkom 

VlaĊevina kod 

Rogatice (prije 
1463) 

V: 222 

i ʜ 

† вь ʜмє ωцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєто(гɑ) дχ ɑ сє ʌєжʜ 

воєводɑ мʜωтошь (с) своʜмь (с)ʜɴомь стѣпκомь 

свомƔ гдɴƔ вʌɑтκƔ вʌɑћєвʜћƔ κоɴь ɴогƔ κоʜ мƔ 

посʌƔжʜ жʜвƔ ɑ м ьтвɑ поБʜʌʜжʜ Божʜмь 

(п)омоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостʜю ʜ п ɑвʜ 

воєводɑ мʜωтошь ʜ мɴого ωт моє  Ɣκє ɴɑ ʒємʌʜ 

Бʜ ɑ ѣ ɴʜ ωт єɴɴє ɴʜκо ь ɴє Бʜ м ьтвь ɴє χ гɑ 

ƔБʜт ɑ ʜ сє κопɑʜтє ɴɑ пʌємє(ɴн)томь 

vojvoda Miotoš 

sa sinom 

Stêpkom 

VlaĊevina kod 

Rogatice (prije 

1463) 

V: 222 

i ʜ 

† вь ʜмє ωцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєто(гɑ) дχ ɑ сє ʌєжʜ 

воєводɑ мʜωтошь (с) своʜмь (с)ʜɴомь стѣпκомь 

свомƔ гдɴƔ вʌɑтκƔ вʌɑћєвʜћƔ κоɴь ɴогƔ κоʜ мƔ 

посʌƔжʜ жʜвƔ ɑ м ьтвɑ поБʜʌʜжʜ Божʜмь 

(п)омоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостʜю ʜ п ɑвʜ 

воєводɑ мʜωтошь ʜ мɴого ωт моє  Ɣκє ɴɑ ʒємʌʜ 

Бʜ ɑ ѣ ɴʜ ωт єɴɴє ɴʜκо ь ɴє Бʜ м ьтвь ɴє χ гɑ 

ƔБʜт ɑ ʜ сє κопɑʜтє ɴɑ пʌємє(ɴн)томь 

vojvoda Miotoš 

sa sinom 

Stêpkom 

VlaĊevina kod 

Rogatice (prije 

1463) 

V: 222 

i ʜ 

† вь ʜмє ωцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєто(гɑ) дχ ɑ сє ʌєжʜ 

воєводɑ мʜωтошь (с) своʜмь (с)ʜɴомь стѣпκомь 

свомƔ гдɴƔ вʌɑтκƔ вʌɑћєвʜћƔ κоɴь ɴогƔ κоʜ мƔ 

посʌƔжʜ жʜвƔ ɑ м ьтвɑ поБʜʌʜжʜ Божʜмь 

(п)омоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостʜю ʜ п ɑвʜ 

воєводɑ мʜωтошь ʜ мɴого ωт моє  Ɣκє ɴɑ ʒємʌʜ 

Бʜ ɑ ѣ ɴʜ ωт єɴɴє ɴʜκо ь ɴє Бʜ м ьтвь ɴє χ гɑ 

ƔБʜт ɑ ʜ сє κопɑʜтє ɴɑ пʌємє(ɴн)томь 

vojvoda Miotoš 
sa sinom 

Stêpkom 

VlaĊevina kod 
Rogatice (prije 

1463) 

V: 222 

i ʜ 

† вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ 

вʌɑтκо вʌɑ(ћє)вʜћь κоʜ ɴє моʌɑшє ɴʜєдɴогɑ 

үʌовκɑ тьκмо гɴɑ ɑ ωБʜдє мɴого ʒємʌє ɑ домɑ 

погʜБє ɑ ʒɑ ɴʜмь ɴє остɑ ɴʜ сɴь ɴʜ Б ɑть ɑ ɴɑ ɴь 

Ɣсʜұє κɑмʜ ɴєговь воєводɑ мʜωтошь сʌƔжʜ гɴɑ 

Божʜωмь помоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостою κоʜ 

Ɣκопɑ вʌɑтκɑ помєɴƔ Бгɑ 

Vlatko 
VlaĊević 

VlaĊevina kod 

Rogatice (1399-

1415) 

V: 223 

i ʜ 

† вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ 

вʌɑтκо вʌɑ(ћє)вʜћь κоʜ ɴє моʌɑшє ɴʜєдɴогɑ 

үʌовκɑ тьκмо гɴɑ ɑ ωБʜдє мɴого ʒємʌє ɑ домɑ 

погʜБє ɑ ʒɑ ɴʜмь ɴє остɑ ɴʜ сɴь ɴʜ Б ɑть ɑ ɴɑ ɴь 

Ɣсʜұє κɑмʜ ɴєговь воєводɑ мʜωтошь сʌƔжʜ гɴɑ 

Божʜωмь помоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостою κоʜ 

Ɣκопɑ вʌɑтκɑ помєɴƔ Бгɑ 

Vlatko 

VlaĊević 

VlaĊevina kod 
Rogatice (1399-

1415) 

V: 223 
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i ʜ 

† вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ 

вʌɑтκо вʌɑ(ћє)вʜћь κоʜ ɴє моʌɑшє ɴʜєдɴогɑ 

үʌовκɑ тьκмо гɴɑ ɑ ωБʜдє мɴого ʒємʌє ɑ домɑ 

погʜБє ɑ ʒɑ ɴʜмь ɴє остɑ ɴʜ сɴь ɴʜ Б ɑть ɑ ɴɑ ɴь 

Ɣсʜұє κɑмʜ ɴєговь воєводɑ мʜωтошь сʌƔжʜ гɴɑ 

Божʜωмь помоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостою κоʜ 

Ɣκопɑ вʌɑтκɑ помєɴƔ Бгɑ 

Vlatko 

VlaĊević 

VlaĊevina kod 

Rogatice (1399-
1415) 

V: 223 

i ʜ 

вɑ ʜмє Божʜє ɑ сє ʌєжʜ оʒ ʜɴь κопʜєвʜћь 

жƔпɑɴь κɴєʒɑ пɑвʌɑ сє пʜсɑ дʜѣκь мʜʌосɑʌʜћь 

 ɑдоє ʜћь см ьтʜ ɴє поʜсκɑχь ɴɑвʜдѣɴь 

κ ɑʌєвсв(ɑ) Босɑɴсκогɑ ʜ госпоцтвɑ с ьБьсκогɑ 

ʒɑ могɑ гɴɑ сʌƔжБƔ Бодошє мє ʜ сѣκошє мє ʜ 

стѣ ɑшє ʜ тƔʜ см ьтʜ ɴє допɑдоχь ʜ Ɣм ʜχь ɴɑ 

 ощство χ ʜство ʜ гɴ мє воєводɑ ωκ ʜʌʜ ʜ 

Ɣκопɑ ʜ поБѣ(ʌѣ)жʜ 

Ozrin Kopijević 
Varošište u 
Borĉu (XV) 

V: 224 

i ʜ 

вɑ ʜмє Божʜє ɑ сє ʌєжʜ оʒ ʜɴь κопʜєвʜћь 

жƔпɑɴь κɴєʒɑ пɑвʌɑ сє пʜсɑ дʜѣκь мʜʌосɑʌʜћь 

 ɑдоє ʜћь см ьтʜ ɴє поʜсκɑχь ɴɑвʜдѣɴь 

κ ɑʌєвсв(ɑ) Босɑɴсκогɑ ʜ госпоцтвɑ с ьБьсκогɑ 

ʒɑ могɑ гɴɑ сʌƔжБƔ Бодошє мє ʜ сѣκошє мє ʜ 

стѣ ɑшє ʜ тƔʜ см ьтʜ ɴє допɑдоχь ʜ Ɣм ʜχь ɴɑ 

 ощство χ ʜство ʜ гɴ мє воєводɑ ωκ ʜʌʜ ʜ 

Ɣκопɑ ʜ поБѣ(ʌѣ)жʜ 

Ozrin Kopijević 
Varošište u 

Borĉu (XV) 
V: 224 

i ʜ 

вɑ ʜмє Божʜє ɑ сє ʌєжʜ оʒ ʜɴь κопʜєвʜћь 

жƔпɑɴь κɴєʒɑ пɑвʌɑ сє пʜсɑ дʜѣκь мʜʌосɑʌʜћь 

 ɑдоє ʜћь см ьтʜ ɴє поʜсκɑχь ɴɑвʜдѣɴь 

κ ɑʌєвсв(ɑ) Босɑɴсκогɑ ʜ госпоцтвɑ с ьБьсκогɑ 

ʒɑ могɑ гɴɑ сʌƔжБƔ Бодошє мє ʜ сѣκошє мє ʜ 

стѣ ɑшє ʜ тƔʜ см ьтʜ ɴє допɑдоχь ʜ Ɣм ʜχь ɴɑ 

 ощство χ ʜство ʜ гɴ мє воєводɑ ωκ ʜʌʜ ʜ 

Ɣκопɑ ʜ поБѣ(ʌѣ)жʜ 

Ozrin Kopijević 
Varošište u 

Borĉu (XV) 
V: 224 

i ʜ 

вɑ ʜмє Божʜє ɑ сє ʌєжʜ оʒ ʜɴь κопʜєвʜћь 

жƔпɑɴь κɴєʒɑ пɑвʌɑ сє пʜсɑ дʜѣκь мʜʌосɑʌʜћь 

 ɑдоє ʜћь см ьтʜ ɴє поʜсκɑχь ɴɑвʜдѣɴь 

κ ɑʌєвсв(ɑ) Босɑɴсκогɑ ʜ госпоцтвɑ с ьБьсκогɑ 

ʒɑ могɑ гɴɑ сʌƔжБƔ Бодошє мє ʜ сѣκошє мє ʜ 

стѣ ɑшє ʜ тƔʜ см ьтʜ ɴє допɑдоχь ʜ Ɣм ʜχь ɴɑ 

 ощство χ ʜство ʜ гɴ мє воєводɑ ωκ ʜʌʜ ʜ 

Ɣκопɑ ʜ поБѣ(ʌѣ)жʜ 

Ozrin Kopijević 
Varošište u 

Borĉu (XV) 
V: 224 

i ʜ 

вɑ ʜмє Божʜє ɑ сє ʌєжʜ оʒ ʜɴь κопʜєвʜћь 

жƔпɑɴь κɴєʒɑ пɑвʌɑ сє пʜсɑ дʜѣκь мʜʌосɑʌʜћь 

 ɑдоє ʜћь см ьтʜ ɴє поʜсκɑχь ɴɑвʜдѣɴь 

κ ɑʌєвсв(ɑ) Босɑɴсκогɑ ʜ госпоцтвɑ с ьБьсκогɑ 

ʒɑ могɑ гɴɑ сʌƔжБƔ Бодошє мє ʜ сѣκошє мє ʜ 

стѣ ɑшє ʜ тƔʜ см ьтʜ ɴє допɑдоχь ʜ Ɣм ʜχь ɴɑ 

 ощство χ ʜство ʜ гɴ мє воєводɑ ωκ ʜʌʜ ʜ 

Ɣκопɑ ʜ поБѣ(ʌѣ)жʜ 

Ozrin Kopijević 
Varošište u 
Borĉu (XV) 

V: 224 

i ʜ 

вɑ ʜмє Божʜє ɑ сє ʌєжʜ оʒ ʜɴь κопʜєвʜћь 

жƔпɑɴь κɴєʒɑ пɑвʌɑ сє пʜсɑ дʜѣκь мʜʌосɑʌʜћь 

 ɑдоє ʜћь см ьтʜ ɴє поʜсκɑχь ɴɑвʜдѣɴь 

κ ɑʌєвсв(ɑ) Босɑɴсκогɑ ʜ госпоцтвɑ с ьБьсκогɑ 

ʒɑ могɑ гɴɑ сʌƔжБƔ Бодошє мє ʜ сѣκошє мє ʜ 

стѣ ɑшє ʜ тƔʜ см ьтʜ ɴє допɑдоχь ʜ Ɣм ʜχь ɴɑ 

 ощство χ ʜство ʜ гɴ мє воєводɑ ωκ ʜʌʜ ʜ 

Ɣκопɑ ʜ поБѣ(ʌѣ)жʜ 

Ozrin Kopijević 
Varošište u 

Borĉu (XV) 
V: 224 

i ʜ 

вɑ ʜмє Божʜє ɑ сє ʌєжʜ оʒ ʜɴь κопʜєвʜћь 

жƔпɑɴь κɴєʒɑ пɑвʌɑ сє пʜсɑ дʜѣκь мʜʌосɑʌʜћь 

 ɑдоє ʜћь см ьтʜ ɴє поʜсκɑχь ɴɑвʜдѣɴь 

κ ɑʌєвсв(ɑ) Босɑɴсκогɑ ʜ госпоцтвɑ с ьБьсκогɑ 

ʒɑ могɑ гɴɑ сʌƔжБƔ Бодошє мє ʜ сѣκошє мє ʜ 

стѣ ɑшє ʜ тƔʜ см ьтʜ ɴє допɑдоχь ʜ Ɣм ʜχь ɴɑ 

Ozrin Kopijević 
Varošište u 
Borĉu (XV) 

V: 224 
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 ощство χ ʜство ʜ гɴ мє воєводɑ ωκ ʜʌʜ ʜ 

Ɣκопɑ ʜ поБѣ(ʌѣ)жʜ 

i ʜ 

вɑ ʜмє Божʜє ɑ сє ʌєжʜ оʒ ʜɴь κопʜєвʜћь 

жƔпɑɴь κɴєʒɑ пɑвʌɑ сє пʜсɑ дʜѣκь мʜʌосɑʌʜћь 

 ɑдоє ʜћь см ьтʜ ɴє поʜсκɑχь ɴɑвʜдѣɴь 

κ ɑʌєвсв(ɑ) Босɑɴсκогɑ ʜ госпоцтвɑ с ьБьсκогɑ 

ʒɑ могɑ гɴɑ сʌƔжБƔ Бодошє мє ʜ сѣκошє мє ʜ 

стѣ ɑшє ʜ тƔʜ см ьтʜ ɴє допɑдоχь ʜ Ɣм ʜχь ɴɑ 

 ощство χ ʜство ʜ гɴ мє воєводɑ ωκ ʜʌʜ ʜ 

Ɣκопɑ ʜ поБѣ(ʌѣ)жʜ 

Ozrin Kopijević 
Varošište u 

Borĉu (XV) 
V: 224 

i ʜ 

ʜ погʜБє ɴɑ Бою дєспотовƔ ɑ сʜ є Бʜʌгь мɑχмƔтɑ 

Б ɑɴκовʜћɑ ɴɑ своʜ Бɑштʜɴє ɴɑ пєт овƔ поʌƔ дɑ 

є Бʌɑ с овєɴɑ  Ɣκɑ κоѣ сʜєүє ʜ пʜсɑ 

Mahmut 
Branković 

Brankovići kod 

Rogatice (1454-

1459) 

V: 225 

i ʜ 

ʜ погʜБє ɴɑ Бою дєспотовƔ ɑ сʜ є Бʜʌгь мɑχмƔтɑ 

Б ɑɴκовʜћɑ ɴɑ своʜ Бɑштʜɴє ɴɑ пєт овƔ поʌƔ дɑ 

є Бʌɑ с овєɴɑ  Ɣκɑ κоѣ сʜєүє ʜ пʜсɑ 

Mahmut 
Branković 

Brankovići kod 

Rogatice (1454-

1459) 

V: 225 

i ʜ 

ɑ сʜє Бʜʌєгь поүтєɴогɑ вʜтʒɑ воєводє  ɑдʜвоѣ 

ωп ɑшʜћɑ доκʌє Бʜχь поүтєɴо ʜ гʌɑсʜто п єБʜχь 

ʜ ʌєгоχь Ɣ тƔћоʜ ʒємʌʜ ɑ Бʜʌєг мʜ стоʜ ɴɑ 

Бɑщʜɴʜ 

Radivoj 
Oprašić 

Oprašići kod 
Rogatice (XV) 

V: 226 

i ʜ 

ɑ сʜє Бʜʌєгь поүтєɴогɑ вʜтʒɑ воєводє  ɑдʜвоѣ 

ωп ɑшʜћɑ доκʌє Бʜχь поүтєɴо ʜ гʌɑсʜто п єБʜχь 

ʜ ʌєгоχь Ɣ тƔћоʜ ʒємʌʜ ɑ Бʜʌєг мʜ стоʜ ɴɑ 

Бɑщʜɴʜ 

Radivoj 

Oprašić 

Oprašići kod 

Rogatice (XV) 
V: 226 

i ʜ 

… :ʌєжʜ: мʜʌосɑв: п ʜ … ʌʜовʜћь: (с) своʜмь: 

сʜɴомь: с  (ɑд)ʜшʜɴомь: ɴɑ своʜ ʒємʌʜ: ɴɑ 

(пʌ)ємєɴʜтоʜ: ɑ гово ɑшє: Б ɑтʜє: с … ɑт Бгь ʜ 

поүʜвɑтє: ѣ сɑмь … ʜ вʜ: ɑ вʜ: χоћєтє: Бʜ(тʜ) … ʜ 

ѣ: ʜ Б ɑтʜɑ: 

Milosav i 

R(ad)išin 

Brnjica kod 

Pala (XV) 
V: 227 

i ʜ 

… :ʌєжʜ: мʜʌосɑв: п ʜ … ʌʜовʜћь: (с) своʜмь: 

сʜɴомь: с  (ɑд)ʜшʜɴомь: ɴɑ своʜ ʒємʌʜ: ɴɑ 

(пʌ)ємєɴʜтоʜ: ɑ гово ɑшє: Б ɑтʜє: с … ɑт Бгь ʜ 

поүʜвɑтє: ѣ сɑмь … ʜ вʜ: ɑ вʜ: χоћєтє: Бʜ(тʜ) … ʜ 

ѣ: ʜ Б ɑтʜɑ: 

Milosav i 

R(ad)išin 

Brnjica kod 

Pala (XV) 
V: 227 

i ʜ 

… :ʌєжʜ: мʜʌосɑв: п ʜ … ʌʜовʜћь: (с) своʜмь: 

сʜɴомь: с  (ɑд)ʜшʜɴомь: ɴɑ своʜ ʒємʌʜ: ɴɑ 

(пʌ)ємєɴʜтоʜ: ɑ гово ɑшє: Б ɑтʜє: с … ɑт Бгь ʜ 

поүʜвɑтє: ѣ сɑмь … ʜ вʜ: ɑ вʜ: χоћєтє: Бʜ(тʜ) … ʜ 

ѣ: ʜ Б ɑтʜɑ: 

Milosav i 
R(ad)išin 

Brnjica kod 
Pala (XV) 

V: 227 

i ʜ 

… :ʌєжʜ: мʜʌосɑв: п ʜ … ʌʜовʜћь: (с) своʜмь: 

сʜɴомь: с  (ɑд)ʜшʜɴомь: ɴɑ своʜ ʒємʌʜ: ɴɑ 

(пʌ)ємєɴʜтоʜ: ɑ гово ɑшє: Б ɑтʜє: с … ɑт Бгь ʜ 

поүʜвɑтє: ѣ сɑмь … ʜ вʜ: ɑ вʜ: χоћєтє: Бʜ(тʜ) … ʜ 

ѣ: ʜ Б ɑтʜɑ: 

Milosav i 

R(ad)išin 

Brnjica kod 

Pala (XV) 
V: 227 

i ʜ 

ɑ сє ʌєжʜ д ɑгʜʌо (мʜ)ʌєт(ʜ)үь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜто (ɴɑ) допɑцʜχ п ɑвʜχь ʌєть  м  сƔ 

своємь  одомь воʌʜɴʜ үʌовѣκь κомƔ мƔ годѣ 

сʌƔжʜтʜ гоʜсподѣɴƔ ɑ κомƔ годѣ сʌƔжɑшє 

вѣ ьɴь мƔ Бєшє ʜ сє пʜсɑ д ɑгʜшɑ сʜɴь єговь 

Dragilo 

Donji Dopasci 

kod Kladnja 
(XV) 

V: 234 

i ʜ 
вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свтɑго дχɑ ɑ сє ʌєжʜ 

 ɑдомʜ ь ю ʜсɑʌʜћь ɴɑ своєʜ ʒємʌʜ пʌємєтɴо 

Radomir 
Jurisalić 

Olovci kod 
Stupara (XV) 

V: 237 

i ʜ 
вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свтɑго дχɑ ɑ сє ʌєжʜ 

 ɑдомʜ ь ю ʜсɑʌʜћь ɴɑ своєʜ ʒємʌʜ пʌємєтɴо 

Radomir 

Jurisalić 

Olovci kod 

Stupara (XV) 
V: 237 

i ʜ 

† ɑ сє ʌєжʜ дʜвɑць ʒʌɑтɑ ь ʜ (с) своʜωмь жєɴомь 

мʜʌостʜю Бжʜомь ʒɑ могɑ жʜвотɑ κомƔ годʜ 

сʌƔжʜχь сʌƔжʜχь мƔ п ɑвовѣ ьɴо χʜ 

Divac zlatar sa 

ţenom 

Mršići kod 

Vlasenice (XV) 
V: 241 

i ʜ 

† вь ʜмє Божʜє сє ʌєжє  ɑдовɑɴь п ʜБʜʌовʜ(ћь) 

ɴɑ своωʜ ʒємʌʜ ɴɑ (пʌ)ємєɴʜто (ɴ)ɑ  ѣүʜцʜ Бѣχ(ь) 

ʒ Б ɑтомь … ʒмєɴʜо ʜ ƔБʜ мє … κω Божʜχ … ʜ (с) 

своωмь Б ɑтʜомь ɑ Б ɑтɑ мʜ ʜсʜκошє ʜ Ɣүʜɴʜшє 

Radovan 

Pribilović 

Riĉica kod 

Kraljeve 

Sutjeske (XV) 

V: 242 
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в ьχƔ мєɴє κ ьвь ɴєʒɑʜ(м)ʜтƔ ɴєκɑ вѣ тκо є моʜ 

мʜʌʜ 

i ʜ 

† вь ʜмє Божʜє сє ʌєжє  ɑдовɑɴь п ʜБʜʌовʜ(ћь) 

ɴɑ своωʜ ʒємʌʜ ɴɑ (пʌ)ємєɴʜто (ɴ)ɑ  ѣүʜцʜ Бѣχ(ь) 

ʒ Б ɑтомь … ʒмєɴʜо ʜ ƔБʜ мє … κω Божʜχ … ʜ (с) 

своωмь Б ɑтʜомь ɑ Б ɑтɑ мʜ ʜсʜκошє ʜ Ɣүʜɴʜшє 

в ьχƔ мєɴє κ ьвь ɴєʒɑʜ(м)ʜтƔ ɴєκɑ вѣ тκо є моʜ 

мʜʌʜ 

Radovan 
Pribilović 

Riĉica kod 
Kraljeve 

Sutjeske (XV) 

V: 242 

i ʜ 

† вь ʜмє Божʜє сє ʌєжє  ɑдовɑɴь п ʜБʜʌовʜ(ћь) 

ɴɑ своωʜ ʒємʌʜ ɴɑ (пʌ)ємєɴʜто (ɴ)ɑ  ѣүʜцʜ Бѣχ(ь) 

ʒ Б ɑтомь … ʒмєɴʜо ʜ ƔБʜ мє … κω Божʜχ … ʜ (с) 

своωмь Б ɑтʜомь ɑ Б ɑтɑ мʜ ʜсʜκошє ʜ Ɣүʜɴʜшє 

в ьχƔ мєɴє κ ьвь ɴєʒɑʜ(м)ʜтƔ ɴєκɑ вѣ тκо є моʜ 

мʜʌʜ 

Radovan 
Pribilović 

Riĉica kod 

Kraljeve 

Sutjeske (XV) 

V: 242 

i ʜ 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтг ɑ дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

κɴєʒь Бɑтʜћь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ 

мʜʌостʜю Бжʜ омь ʜ сʌɑвɴогɑ гɴдɴ ɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ κɴєʒь Босɑɴьсκʜ ɴɑ вʜсоκомь сє поБоʌʜχь 

ɴɑ дƔБоκƔмє мє дɴь доʜдє сʜ Бʜʌʜгь постɑвʜ 

госпоѣ вƔκɑвɑ с моʜмʜ доБ ʜмʜ жʜвƔ мʜ вѣ ɴо 

сʌƔжɑшє ʜ м твƔ мʜ посʌƔжʜ 

knez Batić 

Kopošići kod 

Ilijaša 
(16.8.1420-

18.8.1421) 

V: 245 

i ʜ 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтг ɑ дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

κɴєʒь Бɑтʜћь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ 

мʜʌостʜю Бжʜ омь ʜ сʌɑвɴогɑ гɴдɴ ɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ κɴєʒь Босɑɴьсκʜ ɴɑ вʜсоκомь сє поБоʌʜχь 

ɴɑ дƔБоκƔмє мє дɴь доʜдє сʜ Бʜʌʜгь постɑвʜ 

госпоѣ вƔκɑвɑ с моʜмʜ доБ ʜмʜ жʜвƔ мʜ вѣ ɴо 

сʌƔжɑшє ʜ м твƔ мʜ посʌƔжʜ 

knez Batić 

Kopošići kod 
Ilijaša 

(16.8.1420-

18.8.1421) 

V: 245 

i ʜ 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтг ɑ дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

κɴєʒь Бɑтʜћь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ 

мʜʌостʜю Бжʜ омь ʜ сʌɑвɴогɑ гɴдɴ ɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ κɴєʒь Босɑɴьсκʜ ɴɑ вʜсоκомь сє поБоʌʜχь 

ɴɑ дƔБоκƔмє мє дɴь доʜдє сʜ Бʜʌʜгь постɑвʜ 

госпоѣ вƔκɑвɑ с моʜмʜ доБ ʜмʜ жʜвƔ мʜ вѣ ɴо 

сʌƔжɑшє ʜ м твƔ мʜ посʌƔжʜ 

knez Batić 

Kopošići kod 

Ilijaša 

(16.8.1420-
18.8.1421) 

V: 245 

i ʜ 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтг ɑ дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

κɴєʒь Бɑтʜћь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ 

мʜʌостʜю Бжʜ омь ʜ сʌɑвɴогɑ гɴдɴ ɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ κɴєʒь Босɑɴьсκʜ ɴɑ вʜсоκомь сє поБоʌʜχь 

ɴɑ дƔБоκƔмє мє дɴь доʜдє сʜ Бʜʌʜгь постɑвʜ 

госпоѣ вƔκɑвɑ с моʜмʜ доБ ʜмʜ жʜвƔ мʜ вѣ ɴо 

сʌƔжɑшє ʜ м твƔ мʜ посʌƔжʜ 

knez Batić 

Kopošići kod 
Ilijaša 

(16.8.1420-

18.8.1421) 

V: 245 

i ʜ 

Ɣ (ʜ)мє вєʌьκо(гɑ) κɑʒɴьцɑ ɴєсьпʜɴє Б ьтɑ 

поʒʜдɑ Бѣʌоκɑ κɑʒɴьцɑ ɴєсьпʜɴƔ свогɑ 

господʜɴɑ ʜ ос(т)ɑвʜ сєБѣ мѣсто поʌьгь своєгɑ 

господʜɴɑ 

kaznac Nespina 
Malo Ĉajno kod 
Visokog (XIII) 

V: 247 

i ʜ 

ɑ сє ʌєжʜ Божʜћκо Бɑɴовʜ(ћь) ɴɑ своєʜ ʒємʌʜ ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ д ɑмʜ … ɴʜ ɑ постɑв(н)шє χʌɑпɑ 

ʜ ѣ ʜ Богдɑɴь ʜ ѣ  ɑɴκо ʒ Б( )ɑтʜом(ь) 

Boţićko 
Banović 

Banovići (XIV) V: 248 

i ʜ 

ɑ сє ʌєжʜ Божʜћκо Бɑɴовʜ(ћь) ɴɑ своєʜ ʒємʌʜ ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ д ɑмʜ … ɴʜ ɑ постɑв(н)шє χʌɑпɑ 

ʜ ѣ ʜ Богдɑɴь ʜ ѣ  ɑɴκо ʒ Б( )ɑтʜом(ь) 

Boţićko 
Banović 

Banovići (XIV) V: 248 

i ʜ 

ɑ сє ʌєжʜ Божʜћκо Бɑɴовʜ(ћь) ɴɑ своєʜ ʒємʌʜ ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ д ɑмʜ … ɴʜ ɑ постɑв(н)шє χʌɑпɑ 

ʜ ѣ ʜ Богдɑɴь ʜ ѣ  ɑɴκо ʒ Б( )ɑтʜом(ь) 

Boţićko 
Banović 

Banovići (XIV) V: 248 

i ʜ 

сє ʒɑʌмєɴɴʜє κɴєʒɑ  ɑдоѣ вєʌʜκогɑ κɴєʒɑ 

Босɑɴсκогɑ ɑ постɑвʜ є сʜɴь ɴєговь κɴєʒь  ɑдʜүь 

ʒ Божʜомь помоћю ʜ своʜχь вѣ ɴѣχь ɑ с ʜɴомь 

ɴʜєдɴомь ʜɴомь помоұʜю ɴєго сɑмь оɴь 

knez Radoje 

Toplica u 

Lepenici (1405-

1417) 

V: 251 
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i ʜ 

вь дьɴʜ Б(ɑ)ɴɑ вєʌʜκ(ɑ)го κƔʌʜɴ(ɑ) Бѣшє 

г ɑ(д)ѣшɑ сƔʜдʜ(ѣ) вєʌʜ Ɣ ɴєг(о) ʜ сьʒʜдɑ … 

св єтɑго ю ʜѣ ʜ сє ʌєжʜ Ɣ ɴ(є)го ʜ жєɴɑ єгвɑ  үє 

поʌожʜ(т)є мє Ɣ ɴєго ɑ сє ʒʜдɑ д ɑжє 

о(χ)мƔүɑɴıɴь ємƔ воʌьı Б є: ɴ(ь) (ɑ)ʒь пʜсχь п о … 

ћь 

sudija Gradêša 

Podbreţje kod 

Zenice (poslije 
1193) 

V: 252 

i ʜ 

вь дьɴʜ Б(ɑ)ɴɑ вєʌʜκ(ɑ)го κƔʌʜɴ(ɑ) Бѣшє 

г ɑ(д)ѣшɑ сƔʜдʜ(ѣ) вєʌʜ Ɣ ɴєг(о) ʜ сьʒʜдɑ … 

св єтɑго ю ʜѣ ʜ сє ʌєжʜ Ɣ ɴ(є)го ʜ жєɴɑ єгвɑ  үє 

поʌожʜ(т)є мє Ɣ ɴєго ɑ сє ʒʜдɑ д ɑжє 

о(χ)мƔүɑɴıɴь ємƔ воʌьı Б є: ɴ(ь) (ɑ)ʒь пʜсχь п о … 

ћь 

sudija Gradêša 

Podbreţje kod 

Zenice (poslije 
1193) 

V: 252 

i ʜ 

вь дьɴʜ Б(ɑ)ɴɑ вєʌʜκ(ɑ)го κƔʌʜɴ(ɑ) Бѣшє 

г ɑ(д)ѣшɑ сƔʜдʜ(ѣ) вєʌʜ Ɣ ɴєг(о) ʜ сьʒʜдɑ … 

св єтɑго ю ʜѣ ʜ сє ʌєжʜ Ɣ ɴ(є)го ʜ жєɴɑ єгвɑ  үє 

поʌожʜ(т)є мє Ɣ ɴєго ɑ сє ʒʜдɑ д ɑжє 

о(χ)мƔүɑɴıɴь ємƔ воʌьı Б є: ɴ(ь) (ɑ)ʒь пʜсχь п о … 

ћь 

sudija Gradêša 

Podbreţje kod 

Zenice (poslije 
1193) 

V: 252 

i ʜ 

вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴ(ɑ) ɑʒь Богдɑɴь ɴɑ д ɑгɑѣ ɴовʜ 

κɑмєɴʜ постɑвʜχь ɑ сє пʜсɑ вƔκɑш(ʜ)ɴɑ свомь 

гдɴʜ  ɑѣ κоʜ мє Бʜшє вєомѣ сьБʌƔдʜƔ ʒɑто моʌƔ 

вɑсь господо ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ ɴь є є үєтє вѣ 

Бʜтʜ κɑκо оɴь ɑ оɴь ɴє мо є κɑκо вʜ ʜ дɑ вʜстє 

дɑ ћєтє Ɣм ʜтʜ ʜ всʜ вʜ домƔ погʜɴƔтʜ п ɑвʜ ɑ 

пƔсть мʜ сʌɑвɑ үє тʜ сʌѣщ(ʜ) 

Dragaj  
Pojska kod 

Zenice (XV) 
V: 253 

i ʜ 

вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴ(ɑ) ɑʒь Богдɑɴь ɴɑ д ɑгɑѣ ɴовʜ 

κɑмєɴʜ постɑвʜχь ɑ сє пʜсɑ вƔκɑш(ʜ)ɴɑ свомь 

гдɴʜ  ɑѣ κоʜ мє Бʜшє вєомѣ сьБʌƔдʜƔ ʒɑто моʌƔ 

вɑсь господо ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ ɴь є є үєтє вѣ 

Бʜтʜ κɑκо оɴь ɑ оɴь ɴє мо є κɑκо вʜ ʜ дɑ вʜстє 

дɑ ћєтє Ɣм ʜтʜ ʜ всʜ вʜ домƔ погʜɴƔтʜ п ɑвʜ ɑ 

пƔсть мʜ сʌɑвɑ үє тʜ сʌѣщ(ʜ) 

Dragaj  
Pojska kod 
Zenice (XV) 

V: 253 

i ʜ 

вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴ(ɑ) ɑʒь Богдɑɴь ɴɑ д ɑгɑѣ ɴовʜ 

κɑмєɴʜ постɑвʜχь ɑ сє пʜсɑ вƔκɑш(ʜ)ɴɑ свомь 

гдɴʜ  ɑѣ κоʜ мє Бʜшє вєомѣ сьБʌƔдʜƔ ʒɑто моʌƔ 

вɑсь господо ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ ɴь є є үєтє вѣ 

Бʜтʜ κɑκо оɴь ɑ оɴь ɴє мо є κɑκо вʜ ʜ дɑ вʜстє 

дɑ ћєтє Ɣм ʜтʜ ʜ всʜ вʜ домƔ погʜɴƔтʜ п ɑвʜ ɑ 

пƔсть мʜ сʌɑвɑ үє тʜ сʌѣщ(ʜ) 

Dragaj  
Pojska kod 

Zenice (XV) 
V: 253 

i ʜ 

сʜ  ц κвъ Бɑɴъ κоyʌʜɴъ ʒʜдɑ єг(дɑ пʌ)ѣɴʜ 

κоyчєвъсκо ʒɑго ʜє: ʜ ɴɑ єɴɑɴ оyг ом(ъ) … оy 

подъго ѣ сʌѣпʜчʜщъ ʜ постɑвʜ своʜ оБ ɑʒъ 

(ɴɑдъ) п ɑгомъ: Б ъ  дɑʜ Бɑɴоy κоyʌʜɴоy ʒд ɑвъє ʜ 

Бɑɴʜ воʜ сʌɑвʜ 

Kulinova ploĉa 

Biskupići-
Muhašinovići 

kod Visokog 

(1193) 

V: 254 

i ʜ 

сʜ  ц κвъ Бɑɴъ κоyʌʜɴъ ʒʜдɑ єг(дɑ пʌ)ѣɴʜ 

κоyчєвъсκо ʒɑго ʜє: ʜ ɴɑ єɴɑɴ оyг ом(ъ) … оy 

подъго ѣ сʌѣпʜчʜщъ ʜ постɑвʜ своʜ оБ ɑʒъ 

(ɴɑдъ) п ɑгомъ: Б ъ  дɑʜ Бɑɴоy κоyʌʜɴоy ʒд ɑвъє ʜ 

Бɑɴʜ воʜ сʌɑвʜ 

Kulinova ploĉa 

Biskupići-

Muhašinovići 
kod Visokog 

(1193) 

V: 254 

i ʜ 

сʜ  ц κвъ Бɑɴъ κоyʌʜɴъ ʒʜдɑ єг(дɑ пʌ)ѣɴʜ 

κоyчєвъсκо ʒɑго ʜє: ʜ ɴɑ єɴɑɴ оyг ом(ъ) … оy 

подъго ѣ сʌѣпʜчʜщъ ʜ постɑвʜ своʜ оБ ɑʒъ 

(ɴɑдъ) п ɑгомъ: Б ъ  дɑʜ Бɑɴоy κоyʌʜɴоy ʒд ɑвъє ʜ 

Бɑɴʜ воʜ сʌɑвʜ 

Kulinova ploĉa 

Biskupići-

Muhašinovići 

kod Visokog 
(1193) 

V: 254 

i ʜ 

ʜ Бɑɴʜ пʜсɑχь κ ʜʌє жƔпɑɴь ɑʒъ пʜсɑχъ дєсʜвоʜ 

  … ɑБ ʜ ɑʒъ пʜсɑχь сє пʜсɑ  ɑдоχɴɑ κ ъстʜѣɴɴь 

дєсѣɴь ьɑть … євʜть пʜсɑ (Ɣ) дьɴʜ Бɑɴ(ɑ) 

стѣпɑɴ(ɑ) БогƔ дɑʜ ʒьд ɑвʜє ɑ мь(ɴ)ѣ жʜвоть ɑʒь 

пʜсɑ оБ ɑдь сʜүь мʜʌгост 

Kulinova ploĉa, 

natpisi u 
krugovima 

Biskupići-
Muhašinovići 

kod Visokog 

(XIV) 

V: 254 
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i ʜ 

ʜ Бɑɴʜ пʜсɑχь κ ʜʌє жƔпɑɴь ɑʒъ пʜсɑχъ дєсʜвоʜ 

  … ɑБ ʜ ɑʒъ пʜсɑχь сє пʜсɑ  ɑдоχɴɑ κ ъстʜѣɴɴь 

дєсѣɴь ьɑть … євʜть пʜсɑ (Ɣ) дьɴʜ Бɑɴ(ɑ) 

стѣпɑɴ(ɑ) БогƔ дɑʜ ʒьд ɑвʜє ɑ мь(ɴ)ѣ жʜвоть ɑʒь 

пʜсɑ оБ ɑдь сʜүь мʜʌгост 

Kulinova ploĉa, 

natpisi u 

krugovima 

Biskupići-

Muhašinovići 
kod Visokog 

(XIV) 

V: 254 

i ʜ 

ʜ Ɣ томь стєћє ж(ʜ)χ  поүтєɴо ʜ сʌɑвɴо є є ʒɴɑχь 

дɑ є Ɣм … ɑ тɑʜ г єБь  Ɣүʜɴʜχ(ь) (Ɣ)ʒвƔκоχ  ʒɑ 

свогɑ  жʜвотɑ  БоyдƔћє(м)оy ʜ посʌ(ʜ) 

оyʒвƔүєɴ(ʜѣ) г єБɑ ɴɑ үєтв ьто ʌʜто тоʜ пʜсɑχь 

ɴɑ үƔɑɴ ɑ п ʜдɑʌʜ сє Б(ог)Ɣ ωБɑ ɴɑ ʌʜт(ʜ)χь κʜ … 

мь жʜв … 

 

Gornje Turbe 

kod Travnika 

(1451) 

V: 255 

i ʜ 

ʜ Ɣ томь стєћє ж(ʜ)χ  поүтєɴо ʜ сʌɑвɴо є є ʒɴɑχь 

дɑ є Ɣм … ɑ тɑʜ г єБь  Ɣүʜɴʜχ(ь) (Ɣ)ʒвƔκоχ  ʒɑ 

свогɑ  жʜвотɑ  БоyдƔћє(м)оy ʜ посʌ(ʜ) 

оyʒвƔүєɴ(ʜѣ) г єБɑ ɴɑ үєтв ьто ʌʜто тоʜ пʜсɑχь 

ɴɑ үƔɑɴ ɑ п ʜдɑʌʜ сє Б(ог)Ɣ ωБɑ ɴɑ ʌʜт(ʜ)χь κʜ … 

мь жʜв … 

 

Gornje Turbe 

kod Travnika 

(1451) 

V: 255 

i ʜ 

ʜ Ɣ томь стєћє ж(ʜ)χ  поүтєɴо ʜ сʌɑвɴо є є ʒɴɑχь 

дɑ є Ɣм … ɑ тɑʜ г єБь  Ɣүʜɴʜχ(ь) (Ɣ)ʒвƔκоχ  ʒɑ 

свогɑ  жʜвотɑ  БоyдƔћє(м)оy ʜ посʌ(ʜ) 

оyʒвƔүєɴ(ʜѣ) г єБɑ ɴɑ үєтв ьто ʌʜто тоʜ пʜсɑχь 

ɴɑ үƔɑɴ ɑ п ʜдɑʌʜ сє Б(ог)Ɣ ωБɑ ɴɑ ʌʜт(ʜ)χь κʜ … 

мь жʜв … 

 

Gornje Turbe 

kod Travnika 

(1451) 

V: 255 

i ʜ 

сє˖ κƔћɑ˖ мʜʌƔтʜɴɑ˖ мɑ оєв(ʜћɑ) ʜ ɴєговє˖ 

жєɴє˖ вʌɑдʜсɑвє ʜ ɴʜю дʜтцє ʜ ʜ Ɣ ʜмє мʜʌƔтʜɴь 

дɑ сє˖ ɴʜтκо ь˖ ɴє стɑвʜ˖ ш ɴʜмь 

Milutin 
Marojević 

Carevac u 

Starom selu kod 

Glamoĉa (XV) 

V: 261 

i ʜ 

сє˖ κƔћɑ˖ мʜʌƔтʜɴɑ˖ мɑ оєв(ʜћɑ) ʜ ɴєговє˖ 

жєɴє˖ вʌɑдʜсɑвє ʜ ɴʜю дʜтцє ʜ ʜ Ɣ ʜмє мʜʌƔтʜɴь 

дɑ сє˖ ɴʜтκо ь˖ ɴє стɑвʜ˖ ш ɴʜмь 

Milutin 

Marojević 

Carevac u 
Starom selu kod 

Glamoĉa (XV) 

V: 261 

i ʜ 

сє˖ κƔћɑ˖ мʜʌƔтʜɴɑ˖ мɑ оєв(ʜћɑ) ʜ ɴєговє˖ 

жєɴє˖ вʌɑдʜсɑвє ʜ ɴʜю дʜтцє ʜ ʜ Ɣ ʜмє мʜʌƔтʜɴь 

дɑ сє˖ ɴʜтκо ь˖ ɴє стɑвʜ˖ ш ɴʜмь 

Milutin 

Marojević 

Carevac u 

Starom selu kod 

Glamoĉa (XV) 

V: 261 

i ʜ 

сє˖ κƔћɑ˖ мʜʌƔтʜɴɑ˖ мɑ оєв(ʜћɑ) ʜ ɴєговє˖ 

жєɴє˖ вʌɑдʜсɑвє ʜ ɴʜю дʜтцє ʜ ʜ Ɣ ʜмє мʜʌƔтʜɴь 

дɑ сє˖ ɴʜтκо ь˖ ɴє стɑвʜ˖ ш ɴʜмь 

Milutin 

Marojević 

Carevac u 

Starom selu kod 
Glamoĉa (XV) 

V: 261 

i ʜ 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 

Staro Selo kod 

Donjeg Vakufa 

(XIV-XV) 

V: 279 

i ʜ 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 

Staro Selo kod 

Donjeg Vakufa 
(XIV-XV) 

V: 279 
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i ʜ 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 

Staro Selo kod 

Donjeg Vakufa 

(XIV-XV) 

V: 279 

i ʜ 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 

Staro Selo kod 

Donjeg Vakufa 
(XIV-XV) 

V: 279 

i ʜ 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 

Staro Selo kod 

Donjeg Vakufa 

(XIV-XV) 

V: 279 

i ʜ 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 

Staro Selo kod 

Donjeg Vakufa 
(XIV-XV) 

V: 279 

i ʜ 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 

Staro Selo kod 

Donjeg Vakufa 

(XIV-XV) 

V: 279 

i ʜ 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 

Staro Selo kod 

Donjeg Vakufa 
(XIV-XV) 

V: 279 
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i ʜ 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 

Staro Selo kod 

Donjeg Vakufa 

(XIV-XV) 

V: 279 

i ʜ 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 

Staro Selo kod 

Donjeg Vakufa 
(XIV-XV) 

V: 279 

i ʜ 

… овʜ … ɑɴʜɴь ɑ погʜБє ɴ … сцʜп … (г)осподʜɴʜ 

п ʜвƔ … вʜ доБ ɑ … ɴɑ ш ɴєговʜмь Б ɑтомь 

гоʜүʜɴ … дɑɴь үɑсɑ ʜ постɑвʜ Бʜʌʜгь го … ɴь 

вƔκосɑвь ʜ Б ɑтɑ мƔ Б ɑѣ … (Б) ɑтʜωмь 

 
Vraţići kod 
Ĉelića (XV) 

V: 283 

i ʜ 

… овʜ … ɑɴʜɴь ɑ погʜБє ɴ … сцʜп … (г)осподʜɴʜ 

п ʜвƔ … вʜ доБ ɑ … ɴɑ ш ɴєговʜмь Б ɑтомь 

гоʜүʜɴ … дɑɴь үɑсɑ ʜ постɑвʜ Бʜʌʜгь го … ɴь 

вƔκосɑвь ʜ Б ɑтɑ мƔ Б ɑѣ … (Б) ɑтʜωмь 

 
Vraţići kod 
Ĉelića (XV) 

V: 283 

i ʜ 

сє єсть поκоʜщє оБ ɑдɑ χ (ж)ʜүʜћɑ ʜ доБ ѣ жʜ(χ) 

ɴɑ сʜємь свѣтƔ ʜ ʌ(є)жє ɴ(ɑ) своєʜ ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ в ьχƔ мѣсχ ʜ постɑвʜ ɴɑ ɴмь сʜ 

Бѣʌгь сʜɴь єго 

Obrad Hr(ţ)iĉić 
Vakuf kod 

Šibošnice (XV) 
V: 285 

i ʜ 

сє єсть поκоʜщє оБ ɑдɑ χ (ж)ʜүʜћɑ ʜ доБ ѣ жʜ(χ) 

ɴɑ сʜємь свѣтƔ ʜ ʌ(є)жє ɴ(ɑ) своєʜ ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ в ьχƔ мѣсχ ʜ постɑвʜ ɴɑ ɴмь сʜ 

Бѣʌгь сʜɴь єго 

Obrad Hr(ţ)iĉić 
Vakuf kod 

Šibošnice (XV) 
V: 285 

i ʜ 

сє єсть поκоʜщє оБ ɑдɑ χ (ж)ʜүʜћɑ ʜ доБ ѣ жʜ(χ) 

ɴɑ сʜємь свѣтƔ ʜ ʌ(є)жє ɴ(ɑ) своєʜ ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ в ьχƔ мѣсχ ʜ постɑвʜ ɴɑ ɴмь сʜ 

Бѣʌгь сʜɴь єго 

Obrad Hr(ţ)iĉić 
Vakuf kod 
Šibošnice (XV) 

V: 285 

i ʜ 

… (ʌ)єжʜ κ … Б ɑтосɑʌʜћ ɴɑ своʜ ʒємʌʜ ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ вʜсо ɑχь ʜ ɑ постɑвʜ сьʜ Бѣʌʜгь 

дьвɑ сʜɴɑ Божʜүьκо ʜ д ɑгƔʌʜɴь 

Bratosalić 
Piperi u 
Loparama (XV) 

V: 286 

i ʜ 

… (ʌ)єжʜ κ … Б ɑтосɑʌʜћ ɴɑ своʜ ʒємʌʜ ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ вʜсо ɑχь ʜ ɑ постɑвʜ сьʜ Бѣʌʜгь 

дьвɑ сʜɴɑ Божʜүьκо ʜ д ɑгƔʌʜɴь 

Bratosalić 
Piperi u 
Loparama (XV) 

V: 286 

i н 

… нʌь (пʌє)мєɴнтон ɴɑ внсо(рɑχь) вн Брɑтѣ Ɣ 

родƔ ɑ постɑ(в)ншє … сɑвь н рɑд … ь н Брɑѣɴь … 

с Богомь н с родомь 
 

Piperi u 
Loparama (XV) 

V: 288 

i н 

… нʌь (пʌє)мєɴнтон ɴɑ внсо(рɑχь) вн Брɑтѣ Ɣ 

родƔ ɑ постɑ(в)ншє … сɑвь н рɑд … ь н Брɑѣɴь … 

с Богомь н с родомь 
 

Piperi u 
Loparama (XV) 

V: 288 

i ʜ 

(пʌє)мєɴʜтʜ гост … ʜɴь … ɑв … є: Бʜʌʜгь :г: 

сʜɴовє: п ьвьκо ʜ  ɑд(мʜ)ʌь: ʜ  ɑдʜɴ(ɑц)ь тκо ћє 

сʜ Бʜʌʜ(г) … ʜтʜ (п)огƔБʜ гɑ Богь 
 

Puškovac kod 
Koraja u 

Loparama (XV) 

V: 290 

i ʜ 

(пʌє)мєɴʜтʜ гост … ʜɴь … ɑв … є: Бʜʌʜгь :г: 

сʜɴовє: п ьвьκо ʜ  ɑд(мʜ)ʌь: ʜ  ɑдʜɴ(ɑц)ь тκо ћє 

сʜ Бʜʌʜ(г) … ʜтʜ (п)огƔБʜ гɑ Богь 
 

Puškovac kod 
Koraja u 

Loparama (XV) 

V: 290 

i ʜ 

сє ʌєжʜ т (ʜ)вκо … ʜћь ɴɑ своєʜ … ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ʜ постɑвʜшє ɴɑ ɴємь сʜ Бʜгь үєтʜ ʜ 

сʜɴовє мʜод ɑгь ʜ  ɑтκо ʜ вєсєоκо ı ѣκоБь 

Tr(i)vko 

Stanovi kod 

Koraja u 

Loparama (XV) 

V: 292 
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i ʜ 

сє ʌєжʜ т (ʜ)вκо … ʜћь ɴɑ своєʜ … ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ʜ постɑвʜшє ɴɑ ɴємь сʜ Бʜгь үєтʜ ʜ 

сʜɴовє мʜод ɑгь ʜ  ɑтκо ʜ вєсєоκо ı ѣκоБь 

Tr(i)vko 
Stanovi kod 
Koraja u 

Loparama (XV) 

V: 292 

i ʜ 

сє ʌєжʜ т (ʜ)вκо … ʜћь ɴɑ своєʜ … ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ʜ постɑвʜшє ɴɑ ɴємь сʜ Бʜгь үєтʜ ʜ 

сʜɴовє мʜод ɑгь ʜ  ɑтκо ʜ вєсєоκо ı ѣκоБь 

Tr(i)vko 
Stanovi kod 
Koraja u 

Loparama (XV) 

V: 292 

i ʜ 
(с)є ʌєжʜ … ɑүɑɴʜɴь: ɴɑ своєʜ ѣκоʜ ʒємʌʜ ɑ 

по(с)тɑвʜ: сʜгƔ :в: сʜɴɑ д ɑгѣ: ʜ Богдɑɴь:  

Tutnjevac u 

Loparama (XV) 
V: 293 

i ʜ 

ɑ сє ʌєжʜ д ɑгоє юɴотʜћь тƔпьκовʜћ пʌємєɴʜтʜ 

свʜБьɴʜүɑɴʜɴь ɑ постɑвʜстɑ Бʜʌʜгь  в  сɴɑ 

мʜʌоБ ɑть ʜ п ʜБʜʌь ɑ тьκо ћє сʜ Бʜʌʜгь 

погƔБʜтʜ погƔБʜ гɑ Б ь 

Dragoje Junotić 
Tupković 

Peljave u 
Priboju (XV) 

V: 303 

i н 

† сє ʌєжʜ мнʌьць црьɴнүь доБрѣ жнвь доБрѣ Ɣмрѣ 

снɴɑ Ɣ ɴєгɑ ɴє Бншє снɴовьць кɑмн спост(ɑ)вɑ н 

то мƔ пнсɑ кƔʌьдƔкь † 

Milac Crniĉ 

Pragani kod 

Zvornika (XIV-
XV) 

V: 310 

i ʜ 
… ɴɑ пʌ … ʜ постɑвʜшє … ɴємƔ κɑмєɴ ɴовʜ 

гость ʜ … κоє ʜ  ɑдоє сɴь  

Košarići kod 

Ugljevika (XV-

XVI) 

V: 312 

i ʜ 
… ɴɑ пʌ … ʜ постɑвʜшє … ɴємƔ κɑмєɴ … ɴов ʜ 

гость ʜ … κоє ʜ  ɑдоє сɴь  

Košarići kod 

Ugljevika (XV-
XVI) 

V: 312 

i ʜ 
… ɴɑ пʌ … ʜ постɑвʜшє … ɴємƔ κɑмєɴ … ɴов ʜ 

гость ʜ … κоє ʜ  ɑдоє сɴь  

Košarići kod 

Ugljevika (XV-
XVI) 

V: 312 

i н 

н постɑвн Бѣʌѣгь сн: снɴь мƔ: вʌькь: н Брɑтнѣ: 

ɴєгов ʌƔБѣɴь: н мєдошь: н прн(Б)нʌь: … :тько үє 

пнсɑɴнє: снє погƔБнтн: прокʌєть: Богомь: н 

снɴомь 

 
Košarići kod 
Ugljevika (XV) 

V: 313 

i н 

н постɑвн Бѣʌѣгь сн: снɴь мƔ: вʌькь: н Брɑтнѣ: 

ɴєгов ʌƔБѣɴь: н мєдошь: н прн(Б)нʌь: … :тько үє 

пнсɑɴнє: снє погƔБнтн: прокʌєть: Богомь: н 

снɴомь 

 
Košarići kod 
Ugljevika (XV) 

V: 313 

i н 

н постɑвн Бѣʌѣгь сн: снɴь мƔ: вʌькь: н Брɑтнѣ: 

ɴєгов ʌƔБѣɴь: н мєдошь: н прн(Б)нʌь: … :тько үє 

пнсɑɴнє: снє погƔБнтн: прокʌєть: Богомь: н 

снɴомь 

 

Košarići kod 

Ugljevika (XV) 
V: 313 

i н 

н постɑвн Бѣʌѣгь сн: снɴь мƔ: вʌькь: н Брɑтнѣ: 

ɴєгов ʌƔБѣɴь: н мєдошь: н прн(Б)нʌь: … :тько үє 

пнсɑɴнє: снє погƔБнтн: прокʌєть: Богомь: н 

снɴомь 

 

Košarići kod 

Ugljevika (XV) 
V: 313 

i н 

н постɑвн Бѣʌѣгь сн: снɴь мƔ: вʌькь: н Брɑтнѣ: 

ɴєгов ʌƔБѣɴь: н мєдошь: н прн(Б)нʌь: … :тько үє 

пнсɑɴнє: снє погƔБнтн: прокʌєть: Богомь: н 

снɴомь 

 
Košarići kod 
Ugljevika (XV) 

V: 313 

i ı 

сє ʌєжʜ т (ʜ)вκо … ʜћь ɴɑ своєʜ … ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ʜ постɑвʜшє ɴɑ ɴємь сʜ Бʜгь үєтʜ ʜ 

сʜɴовє мʜод ɑгь ʜ  ɑтκо ʜ вєсєоκо ı ѣκоБь 

Tr(i)vko 

Stanovi kod 

Koraja u 

Loparama (XV) 

V: 292 

i н 
… до … дмнтромь ɴɑ своєн ʒ(є)мʌн но … пнсɑ 

дѣкь рɑдосɑвь н юрьн  

Babajaĉa kod 

Koraja u 
Loparama 

(XIV) 

V: 291 

i ʜ 

сʜє: ʌєжʜ: мʜχоʜо: грɑχовүʜћь: прɑвє: в(ʜ)рє 

рʜмскє (к)оʜ: поүтєɴо (χ)оћɑшє ʜ (Б)огƔ сє 

мо(ʌɑ)шє: ʜ доБро (к)ɴʜгƔ: ʒɴɑ(шє дɑ)ʜ мƔ Бо(жє 

дƔ)шʜ д(ɑ) БƔдє (спɑсє)ɴь 

Mihojo 

Grahovĉić 

Brajkovići kod 

Bile (XVI) 
T: 3 

i ʜ 

сʜє: ʌєжʜ: мʜχоʜо: грɑχовүʜћь: прɑвє: в(ʜ)рє 

рʜмскє (к)оʜ: поүтєɴо (χ)оћɑшє ʜ (Б)огƔ сє 

мо(ʌɑ)шє: ʜ доБро (к)ɴʜгƔ: ʒɴɑ(шє дɑ)ʜ мƔ Бо(жє 

дƔ)шʜ д(ɑ) БƔдє (спɑсє)ɴь 

Mihojo 

Grahovĉić 

Brajkovići kod 

Bile (XVI) 
T: 3 

i ʜ 
ʜєʒƔсь ɑ сє ʌєжє дьвɑ Брɑтɑ рɑдʜвоʜ ʜ рɑдɑɴь ʜ 

Ɣмрʜє оБɑ Ɣ єдɑɴь дɑɴь 
Radivoj i Radan 

Podţablje kod 

Neuma (XVI) 
P:1 
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i ʜ 
ʜєʒƔсь ɑ сє ʌєжє дьвɑ Брɑтɑ рɑдʜвоʜ ʜ рɑдɑɴь ʜ 

Ɣмрʜє оБɑ Ɣ єдɑɴь дɑɴь 
Radivoj i Radan 

Podţablje kod 
Neuma (XVI) 

P:1 

i* н стго птрɑ н п(ɑвʌɑ) свѧтѧ вɑрвр … 
 

Moševići kod 
Neuma (XII) 

V: 26 

i* н 

† ɑ сн ʌєжн д(о)Брнʌо БоБɑɴь н Брɑт мƔ внгɑɴь н 

снɴь мƔ нвɑɴншємь н ωво ʌєгосмо ɴɑ с(в)он 

Бɑщнɴон 

Dobrilo Boban, 

Viganj i Ivaniš* 

Ţakovo u 

Popovu polju 
(XV) 

V: 103 

i* н 

† ɑ сн ʌєжн д(о)Брнʌо БоБɑɴь н Брɑт мƔ внгɑɴь н 

снɴь мƔ нвɑɴншємь н ωво ʌєгосмо ɴɑ с(в)он 

Бɑщнɴон 

Dobrilo Boban, 

Viganj i Ivaniš* 

Ţakovo u 

Popovu polju 
(XV) 

V: 103 

i* н 

† ɑ сн ʌєжн д(о)Брнʌо БоБɑɴь н Брɑт мƔ внгɑɴь н 

снɴь мƔ нвɑɴншємь н ωво ʌєгосмо ɴɑ с(в)он 

Бɑщнɴон 

Dobrilo Boban, 

Viganj i Ivaniš* 

Ţakovo u 

Popovu polju 
(XV) 

V: 103 

i* н ɑ сє ʌєжн снɴь мон прнБнʌо … н ɴєговь … Pribilo 
Šćenica u 
Popovu polju 

(XV) 

V: 119 

i* н 

ɴєкɑ сє ʒɴɑ кɑмн ω(вь) Ɣснћє вь ɴɑвєʒє ɑ снɴ мƔ 

мноБрɑть н мнʌонко … ɴ Брɑтɑ простнть Богь … 

н 
 

Slivlje kod 

Gacka (XV-

XVI) 

V: 166 

i* н 

ɑ сє ʌєжʜ с снɴом рɑднсɑвомь ɑ с(є) ʌєнжє ɴɑ 

свон пʌємєɴнтон овɑн кɑмнɴ ɴєɴɑд отɑц с вєүɴє 

помєɴн постɑвн снɴƔ мом жƔпɑɴƔ рɑдɑɴƔ н 

снɴƔ мƔ 

 

Šipovac u 

Podveleţju kod 
Mostara (XV-

XVI) 

V: 174 

i* ʜ 
ɑ сє пʜсɑ вʌκɑɴ ʜ п ʜБүєвʜћь (ɴ)ɑ своємь 

с(т) ѣцʜ  

Tiĉići kod 

Kaknja (XV) 
V: 243 

i* ʜ 

ɑ сє ʌєжʜ доБ ʜ гдɴь гость мʜшʌєɴь κомƔ Бʜшє 

п ʜ … по Ɣ єдБʜ ɑв ɑмь своє вєʌʜκо 

гостоʌƔБство (гд)ɴє доБ (ʜ) κɑдɑ п ʜдєшь п ʜдь 

гд ɑ ɴɑшєгɑ ʜсƔ єдɴо … мєɴʜ ʜ ɴɑсь своʜχь 

 ɑБов пʜсɑ г м 

gost Mišljen 

Puhovac kod 

Zenice (poslije 
21.1.1404) 

V: 249 

i* ʜ 
ω во мʌʜɴʜцє (κ)Ɣпʜ вƔʜɴ ʜ үƔ о Бʜʌʜћ ʜ поκ ʜ 

гɑв о ƔүƔκɑʌо ωт сʜмє ωБɑ ɑ ұψмг  
Jošanica kod 
Duvna (1543) 

V: 258 

i* ʜ 
ω во мʌʜɴʜцє (κ)Ɣпʜ вƔʜɴ ʜ үƔ о Бʜʌʜћ ʜ поκ ʜ 

гɑв о ƔүƔκɑʌо ωт сʜмє ωБɑ ɑ ұψмг  

Jošanica kod 

Duvna (1543) 
V: 258 

i* н 

† сє ʌєжʜ Брɑɴко вєрьков(нћь) … ʒємʌн ɴɑ 

пʌємєɴнтон п … ɴɑ ɴємь Брɑтнѣ Бѣʌѣгь 

мнʌьБрɑть н мнʌько  н снɴь о … нʌько ɑ пнсɑ гɑ 

прѣрɑдь днѣ(к)ь тврьдѣɴовнүь 

Branko 

Verković 

Kikaĉi kod 

Tuzle (XV) 
V: 297 

i* н 

† сє ʌєжʜ Брɑɴко вєрьков(нћь) … ʒємʌн ɴɑ 

пʌємєɴнтон п … ɴɑ ɴємь Брɑтнѣ Бѣʌѣгь 

мнʌьБрɑть н мнʌько  н снɴь о … нʌько ɑ пнсɑ гɑ 

прѣрɑдь днѣ(к)ь тврьдѣɴовнүь 

Branko 
Verković 

Kikaĉi kod 
Tuzle (XV) 

V: 297 

i* ʜ 

† ɑ сє ʌєжʜ дɑБʜжʜвь д ɑшκовʜћь ɴɑ своєʜ ʒємʌʜ 

ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ κɑдɑ χтєχь поБʜтʜ тɑдɑ ʜ Ɣм ѣχь 

Ɣсѣүє ɴɑ мє κɑмʜ мʜʌƔтʜɴь κɑБʌовʜћь Ɣ годƔшʜ 

ɑ пʜсɑ ɴʜκоʌɑ д ɑгоʌєвʜћь 

Dabiţiv 

Drašković 

Brkići kod 

Kalesije (XV) 
V: 306 

i* ʜ 

… ʌєжʜ Б  …  ьдоєвʜүь (ɴ)ɑ ʒємʌʜ тƔжд(ʜ) 

постɑвʜ ɴɑ ɴь … єɴь п ѣχтѣɴь  ɑдосɑʌ(ʜү)ь 

пɑсто ɑκь мƔ ʜ ωʒ ьκо сʜɴь м(Ɣ) доБ ʜ жʜвь ʜ 

Ɣм (ѣ) сє (п)ʜсɑ д ɑгоє дʜѣ(κ)ь 

 

Zaselak kod 

Zvornika (XV) 
V: 311 

i* ʜ 

… ʌєжʜ Б  …  ьдоєвʜүь (ɴ)ɑ ʒємʌʜ тƔжд(ʜ) 

постɑвʜ ɴɑ ɴь … єɴь п ѣχтѣɴь  ɑдосɑʌ(ʜү)ь 

пɑсто ɑκь мƔ ʜ ωʒ ьκо сʜɴь м(Ɣ) доБ ʜ жʜвь ʜ 

Ɣм (ѣ) сє (п)ʜсɑ д ɑгоє дʜѣ(κ)ь 

 

Zaselak kod 

Zvornika (XV) 
V: 311 

i* ʜ 
ɑ сє ʌєжє двɑ мʜʌшоєвʜћɑ ɑʌʜѣɑ ʜ юсƔпь ʜ тоʜ 

г ɑдʜ Бгдɑɴь κвɑүь со Ɣсємь 

Alija i Jusup 
Milošević 

Graĉanica kod 
Gacka (XV) 

S: 1 

i* ʜ 
ɑ сє ʌєжє двɑ мʜʌшоєвʜћɑ ɑʌʜѣɑ ʜ юсƔпь ʜ тоʜ 

г ɑдʜ Бгдɑɴь κвɑүь со Ɣсємь 

Alija i Jusup 

Milošević 

Graĉanica kod 

Gacka (XV) 
S: 1 
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ić ʜћь 

вɑ ʜмє Божʜє ɑ сє ʌєжʜ оʒ ʜɴь κопʜєвʜћь 

жƔпɑɴь κɴєʒɑ пɑвʌɑ сє пʜсɑ дʜѣκь мʜʌосɑʌʜћь 

 ɑдоє ʜћь см ьтʜ ɴє поʜсκɑχь ɴɑвʜдѣɴь 

κ ɑʌєвсв(ɑ) Босɑɴсκогɑ ʜ госпоцтвɑ с ьБьсκогɑ 

ʒɑ могɑ гɴɑ сʌƔжБƔ Бодошє мє ʜ сѣκошє мє ʜ 

стѣ ɑшє ʜ тƔʜ см ьтʜ ɴє допɑдоχь ʜ Ɣм ʜχь ɴɑ 

 ощство χ ʜство ʜ гɴ мє воєводɑ ωκ ʜʌʜ ʜ 

Ɣκопɑ ʜ поБѣ(ʌѣ)жʜ 

Ozrin Kopijević 
Varošište u 

Borĉu (XV) 
V: 224 

ih ʜχ ь 

† вɑь дɴʜ п ьвовѣ ɴɑго κ ɑʌɑ вʌɑдʜсʌɑвɑ 

п ѣстɑвʜ сє  ɑБь … ʜʌɑ по ʜκьʌомь жƔпɑɴь 

п ʜБʜʌшь ɑ … пo Бж ʜ мʌостʜ ɴ … ɑ дѣдʜɴɑ ɴʜоy 

… ʜχ ь ɑκƔ  

ţupan Pribil(i)š 
Police kod 

Trebinja (1241) 
V: 128 

Ilić ʜʌʜћь 
† ɑ сє ʌєжʜ  ɑдʜвоʜ  ʜʌʜћь ʜʒ  ɑмє 

κовɑүєпоʌɑɴʜɴь 
Radivoj Ilić 

Lipa kod Livna 

(XV) 
V: 260 

imah ʜмɑχь 
† ɑ сєн ʌєжʜ жƔпɑɴь мєдƔʌʜɴь ɴʜκɑдɑ мɴого ɴє 

ʜмɑχь ɑ ɴʜκɑдɑ ɴʜщɑ ɴєстɑ ɑ дѣχь 
ţupan Medulin 

Vrpolje kod 

Trebinja (XIV) 
V: 115 

ime (ʜ)мє 

Ɣ (ʜ)мє вєʌьκо(гɑ) κɑʒɴьцɑ ɴєсьпʜɴє Б ьтɑ 

поʒʜдɑ Бѣʌоκɑ κɑʒɴьцɑ ɴєсьпʜɴƔ свогɑ 

господʜɴɑ ʜ ос(т)ɑвʜ сєБѣ мѣсто поʌьгь своєгɑ 

господʜɴɑ 

kaznac Nespina 
Malo Ĉajno kod 

Visokog (XIII) 
V: 247 

ime (ʜ)мє 
† вɑ (ʜ)мє: Бɑ: доБ огɑ: сє: ʒʜдɑ: мʜχɑʌь: свомƔ: 

гдɴ Ɣ: κɴєʒƔ: вƔκƔ  
knez Vuk 

Mali Mošunj 

kod Travnika 
(XV) 

V: 256 

ime ʜмє 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 
Milošević  

Koĉerin kod 

Lištice (1410-

1411) 

V: 1 

ime нмє ɑ сє ʌєжн сɴ ь вƔкцɑ вƔковнћь ɑ ɴɑ нмє грьгƔрь 
sin Vukca 

Vukovića 

Bakri kod 

Ĉitluka (XIV-
XV) 

V: 10 

ime ʜмє 

† вɑ ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ стɑго дχɑ ɑ сє дво ь 

воєводє мɑсɴɑ ʜ ɴєговʜю сɴƔ  ɑдосʌвɑ ʜ 

м осʌвɑ сє пʜсɑ  ɑБь Бжʜ ʜ стɑго дмʜт ʜѣ Ɣ дɴʜ 

гдɴɑ κ ɑʌɑ Ɣг ьсκогɑ ʌоʜшɑ ʜ гɴɑ Бɑɴɑ 

Босɑɴьсκогɑ тв ьтκɑ тκо Бʜ то пот ьʌь дɑ є 

п оκʌєть ωц мь ʜ сɴомь ʜ стʜмь дχомь 

vojvoda Masan 
Donja Dreţnica 

(1355-1357) 
V: 15 

ime нмє 
вɑ нмє Богɑ вєʌкогɑ цьрɑ ɴєБєсɴогɑ н ʒмʌсɴогɑ ɑ 

сє ʌєжн рɑднвон крнвоƔшнүн 

Radivoj 
Krivoušiĉ 

Mostar (XIV-
XV) 

V: 18 

ime нмє 

† вь нмє ωтцɑ н снɴ(ɑ) н свєтогɑ дχɑ ɑ сє кɑмн 

стɑп⊦ɑɴɑ трѣдɑɴовнћь † ɑ сє пнсɑ ⊦ɑ дк 

ɴɑповнщь 

Stapjan 
Trêdanović 

Hodovo kod 

Stoca (XV-

XVI) 

V: 52 

ime нмє 

вɑ нмє Богь н свєтогь нвɑɴɑ сє ʌєжн рɑдосɑвь 

вɑʌɑχовнћь ɴєкɑ сє ʒɴɑ єрє ʌєг(о)χь ɴɑ свωн ɴɑ 

пʌємєɴнтон Бɑшт(н)ɴн сє пнсɑ рɑднүь 

рɑдосɑʌнћь ɑ снєүє мнʌєтɑ ковɑүь крнʌнћь 

Radosav 

Valahović 

Nekuk kod 

Stoca (XV-
XVI) 

V: 58 

ime ʜмє 

† вь ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ ст го дχ ɑ сє ʌєжʜ  ɑБɑ Бж ʜɑ 

поʌʜχ ɑɴʜ⊦ɑ ɑ ʒовомь мʜ ьсκʜмь госпо⊦ɑ 

 ɑдɑүɑ жоyпɑɴɑ ɴєɴьцɑ үʜχо ʜћɑ κƔүьɴʜцɑ ɑ 

ɴєвѣстɑ жƔпɑɴɑ в ɑтьκɑ ʜ сʌƔгє дɑБʜжʜвɑ ʜ 

тєпьүʜıє  стʜпьκɑ ɑ κьүʜ жƔпɑɴɑ мʜʌьтѣɴɑ 

д ɑжʜвоıє вʜκɑ ɑ κɑʒɴьцƔ сɴʜκƔ сєст ɑ ɑ постɑвʜ 

сь Бѣʌѣгь ɴє сɴ ь дɑБʜжʜвь с Бжʜωмь помощʜю 

сɑмь (с) своʜмʜ ʌƔдьмʜ ɑ вь дɴ(ʜ) гдɴɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ 

Polihranija 

Radaĉa 

Veliĉani u 

Popovu polju 
(1377-1391) 

V: 102 

ime нмє 
† вɑ нмє оцɑ н снɴɑ свєтогɑ дƔχɑ ɑ сє ʌєжн 

вƔкосɑвь ʌƔпүнүь † 

Vukosav 
Ljupĉiĉ 

Prokletnica na 

Visoĉici planini 

(XV) 

V: 175 
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ime нмє † вɑ нмє Божнє ɑ сє госпоє стɑɴє Stana 

Trnovica kod 

Uloga (oko 

1466) 

V: 180 

ime нмє 
вɑ нмє ωцɑ сɴıьɑ н свɑтго дƔχɑ снє доБрн ʌєжнƔ 

ɑ сɑ мɴомь … кƔ  

Kalinovik 

(XVI) 
V: 184 

ime ʜмє 

вɑ ʜмє твоє п ʜүʜстɑ т оʜцє гдɴɑ гстʜ мʜʌƔтʜɴɑ 

Бʜʌʜгь  одомь ц ьɴʜүɑɴь погʜБ(є) ʜɴо ɴєго ʌʜ 

мʜʌостʜ Божʜєʜ жʜтʜє ɑ жʜχь Ɣ үɑстє Босɑɴκє 

гсподє п ʜмʜχь дɑ овє ω вєʌʜκє гсподє ʜ 

вʌɑстєо ʜ ω г ьүκє гсподє ɑ всє вʜдомо 

gost Milutin 
Humsko kod 

Foĉe (1318) 
V: 190 

ime нмє 
† вь нмє Б ɑ сє ʌєжн рɑБь Божн кɴєʒь рɑдосʌɑвь 

шнрнɴнүь 

knez Radoslav 

Širiniĉ 

Sopotnica kod 

Goraţda (XV) 
V: 192 

ime ʜмє 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ (с)ɴɑ ʜ свєтогɑ д(χɑ) (сє) ʌєжʜ 

доБ ʜ Бдɑɴь доБ огɑ домьшє ωʒ ѣɴовʜүɑ сʜɴь Ɣ 

тоʜ доБɑ Ɣм ѣχь ɴʜ сє Бѣχь ωм ɑʒʜʌь ʒʌƔ ɴʜ 

доʜ(до) доБ Ɣ ʜ κто мє ʒɴɑшє всɑκь мє жɑʌɑшє 

доБ ь χотѣχь юɴɑκь Бʜтʜ ɑʌʜ мʜ см ѣть п ѣκ ɑтʜ 

ω(т)ʜдоχь (ωт) ωтьцɑ вєωмʜ пєүɑωɴɑ ʜ 

пκʌ(о)ɴʜо всоʜ моʜωʜ д жʜɴʜ ʜ Бʌмь ʌБьвтʜ ɴѣχь 

κ моєʜмь вс(ʜ)мь поћʜ  дɑɴовʜү χɑɴь сω 

Bogdan 

Ozrênoviĉ 

Blaţevići kod 
Rogatice 

(poslije 1486) 

V: 211 

ime ʜмє 

вь ʜмє оцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєтогɑ дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ г ƔБɑүɑ 

воєводє мʜотошɑ поүтєɴɑ ʜ Ɣ т … дєѣɴомь свомь 

ɴɑ п(ʌє)мє(ɴн)том 
 

Seljani kod 

Rogatice (XV) 
V: 218 

ime ʜмє 
… ʜмє Божʜє ɑ сє ʌєжʜ т тшь Бɑɴовʜћь (д)оБ ʜ 

вʜтєʒь ɴɑ своωʜ пʌємє(ɴ)ʜтоʜ 

vitez Trt(i)š(a) 

Banović 

Kovanj kod 
Rogatice (prije 

1463) 

V: 221 

ime ʜмє 

† вь ʜмє ωцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєто(гɑ) дχ ɑ сє ʌєжʜ 

воєводɑ мʜωтошь (с) своʜмь (с)ʜɴомь стѣпκомь 

свомƔ гдɴƔ вʌɑтκƔ вʌɑћєвʜћƔ κоɴь ɴогƔ κоʜ мƔ 

посʌƔжʜ жʜвƔ ɑ м ьтвɑ поБʜʌʜжʜ Божʜмь 

(п)омоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостʜю ʜ п ɑвʜ 

воєводɑ мʜωтошь ʜ мɴого ωт моє  Ɣκє ɴɑ ʒємʌʜ 

Бʜ ɑ ѣ ɴʜ ωт єɴɴє ɴʜκо ь ɴє Бʜ м ьтвь ɴє χ гɑ 

ƔБʜт ɑ ʜ сє κопɑʜтє ɴɑ пʌємє(ɴн)томь 

vojvoda Miotoš 

sa sinom 

Stêpkom 

VlaĊevina kod 

Rogatice (prije 

1463) 

V: 222 

ime ʜмє 

† вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ 

вʌɑтκо вʌɑ(ћє)вʜћь κоʜ ɴє моʌɑшє ɴʜєдɴогɑ 

үʌовκɑ тьκмо гɴɑ ɑ ωБʜдє мɴого ʒємʌє ɑ домɑ 

погʜБє ɑ ʒɑ ɴʜмь ɴє остɑ ɴʜ сɴь ɴʜ Б ɑть ɑ ɴɑ ɴь 

Ɣсʜұє κɑмʜ ɴєговь воєводɑ мʜωтошь сʌƔжʜ гɴɑ 

Божʜωмь помоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостою κоʜ 

Ɣκопɑ вʌɑтκɑ помєɴƔ Бгɑ 

Vlatko 

VlaĊević 

VlaĊevina kod 
Rogatice (1399-

1415) 

V: 223 

ime ʜмє 

вɑ ʜмє Божʜє ɑ сє ʌєжʜ оʒ ʜɴь κопʜєвʜћь 

жƔпɑɴь κɴєʒɑ пɑвʌɑ сє пʜсɑ дʜѣκь мʜʌосɑʌʜћь 

 ɑдоє ʜћь см ьтʜ ɴє поʜсκɑχь ɴɑвʜдѣɴь 

κ ɑʌєвсв(ɑ) Босɑɴсκогɑ ʜ госпоцтвɑ с ьБьсκогɑ 

ʒɑ могɑ гɴɑ сʌƔжБƔ Бодошє мє ʜ сѣκошє мє ʜ 

стѣ ɑшє ʜ тƔʜ см ьтʜ ɴє допɑдоχь ʜ Ɣм ʜχь ɴɑ 

 ощство χ ʜство ʜ гɴ мє воєводɑ ωκ ʜʌʜ ʜ 

Ɣκопɑ ʜ поБѣ(ʌѣ)жʜ 

Ozrin Kopijević 
Varošište u 
Borĉu (XV) 

V: 224 

ime ʜмє 
вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свтɑго дχɑ ɑ сє ʌєжʜ 

 ɑдомʜ ь ю ʜсɑʌʜћь ɴɑ своєʜ ʒємʌʜ пʌємєтɴо 

Radomir 

Jurisalić 

Olovci kod 

Stupara (XV) 
V: 237 

ime ʜмє 

† вь ʜмє Божʜє сє ʌєжє  ɑдовɑɴь п ʜБʜʌовʜ(ћь) 

ɴɑ своωʜ ʒємʌʜ ɴɑ (пʌ)ємєɴʜто (ɴ)ɑ  ѣүʜцʜ Бѣχ(ь) 

ʒ Б ɑтомь … ʒмєɴʜо ʜ ƔБʜ мє … κω Божʜχ … ʜ (с) 

своωмь Б ɑтʜомь ɑ Б ɑтɑ мʜ ʜсʜκошє ʜ Ɣүʜɴʜшє 

в ьχƔ мєɴє κ ьвь ɴєʒɑʜ(м)ʜтƔ ɴєκɑ вѣ тκо є моʜ 

мʜʌʜ 

Radovan 
Pribilović 

Riĉica kod 

Kraljeve 

Sutjeske (XV) 

V: 242 
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ime ʜмє 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтг ɑ дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

κɴєʒь Бɑтʜћь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ 

мʜʌостʜю Бжʜ омь ʜ сʌɑвɴогɑ гɴдɴ ɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ κɴєʒь Босɑɴьсκʜ ɴɑ вʜсоκомь сє поБоʌʜχь 

ɴɑ дƔБоκƔмє мє дɴь доʜдє сʜ Бʜʌʜгь постɑвʜ 

госпоѣ вƔκɑвɑ с моʜмʜ доБ ʜмʜ жʜвƔ мʜ вѣ ɴо 

сʌƔжɑшє ʜ м твƔ мʜ посʌƔжʜ 

knez Batić 

Kopošići kod 
Ilijaša 

(16.8.1420-

18.8.1421) 

V: 245 

ime ʜмє 

вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴ(ɑ) ɑʒь Богдɑɴь ɴɑ д ɑгɑѣ ɴовʜ 

κɑмєɴʜ постɑвʜχь ɑ сє пʜсɑ вƔκɑш(ʜ)ɴɑ свомь 

гдɴʜ  ɑѣ κоʜ мє Бʜшє вєомѣ сьБʌƔдʜƔ ʒɑто моʌƔ 

вɑсь господо ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ ɴь є є үєтє вѣ 

Бʜтʜ κɑκо оɴь ɑ оɴь ɴє мо є κɑκо вʜ ʜ дɑ вʜстє 

дɑ ћєтє Ɣм ʜтʜ ʜ всʜ вʜ домƔ погʜɴƔтʜ п ɑвʜ ɑ 

пƔсть мʜ сʌɑвɑ үє тʜ сʌѣщ(ʜ) 

Dragaj  
Pojska kod 

Zenice (XV) 
V: 253 

ime ʜмє 

сє˖ κƔћɑ˖ мʜʌƔтʜɴɑ˖ мɑ оєв(ʜћɑ) ʜ ɴєговє˖ 

жєɴє˖ вʌɑдʜсɑвє ʜ ɴʜю дʜтцє ʜ ʜ Ɣ ʜмє мʜʌƔтʜɴь 

дɑ сє˖ ɴʜтκо ь˖ ɴє стɑвʜ˖ ш ɴʜмь 

Milutin 
Marojević 

Carevac u 

Starom selu kod 

Glamoĉa (XV) 

V: 261 

ime ʜмє 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 
Staro Selo kod 
Donjeg Vakufa 

(XIV-XV) 

V: 279 

ime ʜмэ 

† Ɣ ʜмэ оцɑ ʜ сɴɑ ʜ стɑго дχ(ɑ) ɑ сэ цκʜ ɑћʌɑ 

мʜʌɑ ɑ ʒʜдɑ  Ɣ κъ смʜ ъ сʜɴъ г эвъ жƔп  Ɣ  Ɣɴъ 

ʜ ж(є)ɴɑ эгɑ пɑ(в)ʜцɑ 

Humaĉka ploĉa 
Humac kod 

Ljubuškog (XI) 
V: 14 

imêl ıмѣʌъ 
† сэ ʌэжıтъ ппъ тѣχодрɑгъ ɑ э ıмѣʌъ д съıɴовъ 

тэрэ рѣдъ эдıɴѣмъ годѣ стръı э 
pop Tjehodrag 

Lištani u 

Livanjskom 
polju (XII) 

Š: 11 

imenem ʜмєɴємь 

† мсцɑ сєκьтєБ ɑ Ɣ т єтʜ ɴɑ дєстє дьɴь п ѣстɑвʜ 

сє  ɑвь Бж ʜ ћєо гʜѣ : ɴɑ вєүє ʜє χв  ɑ дɴє ɑ 

ʜмєɴємь жƔпɑɴь κ ьɴѣ 

ţupan Krnja 
AranĊelovo kod 

Trebinja (XIII) 
V: 133 

imnem ʜмɴємъ 

въ дɴʜ κɴєʒɑ вєʌʜєгɑ м†χо†ʌɑ въм ѣ жоyпɑɴъ 

г ъдъ т ѣБъ†ɴъсκ† ʜ въ то ʌѣто ʒ†дɑ ємоy  ɑκоy 

Б ɑтъ жоyпɑɴъ  ɑдомʜ ъ съ сɴъмʜ єговѣмʜ † 

жєɴɑ ємоy твɑ ɑ моʜст ъ ʜмɴємъ Б ɑѣ Бжє тʜ 

дɑʜ ʒд ɑвʜє 

ţupan Grd 

Police kod 

Trebinja (1151-

1177) 

V: 129 

ino ʜɴо 

вɑ ʜмє твоє п ʜүʜстɑ т оʜцє гдɴɑ гстʜ мʜʌƔтʜɴɑ 

Бʜʌʜгь  одомь ц ьɴʜүɑɴь погʜБ(є) ʜɴо ɴєго ʌʜ 

мʜʌостʜ Божʜєʜ жʜтʜє ɑ жʜχь Ɣ үɑстє Босɑɴκє 

гсподє п ʜмʜχь дɑ овє ω вєʌʜκє гсподє ʜ 

вʌɑстєо ʜ ω г ьүκє гсподє ɑ всє вʜдомо 

gost Milutin 
Humsko kod 

Foĉe (1318) 
V: 190 

inom ʜɴомь 

сє ʒɑʌмєɴɴʜє κɴєʒɑ  ɑдоѣ вєʌʜκогɑ κɴєʒɑ 

Босɑɴсκогɑ ɑ постɑвʜ є сʜɴь ɴєговь κɴєʒь  ɑдʜүь 

ʒ Божʜомь помоћю ʜ своʜχь вѣ ɴѣχь ɑ с ʜɴомь 

ɴʜєдɴомь ʜɴомь помоұʜю ɴєго сɑмь оɴь 

knez Radoje 

Toplica u 

Lepenici (1405-

1417) 

V: 251 

inom ʜɴомь 

сє ʒɑʌмєɴɴʜє κɴєʒɑ  ɑдоѣ вєʌʜκогɑ κɴєʒɑ 

Босɑɴсκогɑ ɑ постɑвʜ є сʜɴь ɴєговь κɴєʒь  ɑдʜүь 

ʒ Божʜомь помоћю ʜ своʜχь вѣ ɴѣχь ɑ с ʜɴомь 

ɴʜєдɴомь ʜɴомь помоұʜю ɴєго сɑмь оɴь 

knez Radoje 

Toplica u 

Lepenici (1405-
1417) 

V: 251 

isikoše ʜсʜκошє 

† вь ʜмє Божʜє сє ʌєжє  ɑдовɑɴь п ʜБʜʌовʜ(ћь) 

ɴɑ своωʜ ʒємʌʜ ɴɑ (пʌ)ємєɴʜто (ɴ)ɑ  ѣүʜцʜ Бѣχ(ь) 

ʒ Б ɑтомь … ʒмєɴʜо ʜ ƔБʜ мє … κω Божʜχ … ʜ (с) 

своωмь Б ɑтʜомь ɑ Б ɑтɑ мʜ ʜсʜκошє ʜ Ɣүʜɴʜшє 

в ьχƔ мєɴє κ ьвь ɴєʒɑʜ(м)ʜтƔ ɴєκɑ вѣ тκо є моʜ 

мʜʌʜ 

Radovan 
Pribilović 

Riĉica kod 

Kraljeve 

Sutjeske (XV) 

V: 242 
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Isus ʜс ʜс χ с  ʒєд поүʜвɑє  ɑБɑ Бжʜɑ ƔБʌʜɑ вєтʜо  ɑдɑ Rada 
Vojkovići kod 
Ilidţe (?) 

V: 244 

Isus ıс  ıс  – χ с  прѣст(ɑвн сє)  
Dobrun kod 
Višegrada (?) 

V: 219 

Isusa* ʜсƔ 

ɑ сє ʌєжʜ доБ ʜ гдɴь гость мʜшʌєɴь κомƔ Бʜшє 

п ʜ … по Ɣ єдБʜ ɑв ɑмь своє вєʌʜκо 

гостоʌƔБство (гд)ɴє доБ (ʜ) κɑдɑ п ʜдєшь п ʜдь 

гд ɑ ɴɑшєгɑ ʜсƔ єдɴо … мєɴʜ ʜ ɴɑсь своʜχь 

 ɑБов пʜсɑ г м 

gost Mišljen 
Puhovac kod 
Zenice (poslije 

21.1.1404) 

V: 249 

Isusova нсƔсовɑ 

грɑдн Бошко ɴнкоʌɑ н ɴнкоʌɑ ɑɴдрнɑш ɴɑ 

сʌɑвƔ Богɑ н стє госпє н Бʌɑгсовı 

БнскƔп ɴɑкоɴ ү ѣ о н годнɴɑ породɑ 

нсƔсовɑ ɴɑ шє жƔɴɑ пнсɑ φрɑ 

Бɑʒнʌно рɑвɴɑɴнɴ  

Crkva 

Uznesenja 

Ravno u 

Popovu polju 
(1578) 

V: 100 

Ivan нвɑɴь 
† ɑ сє ʌєжн нвɑɴь мɑршнћь жнвнχь ʌнть пн 

мɴого ɴь ʒєнмʌн ѣɑ ɴнщɑ ɴєс(оχь) 
Ivan Maršić 

Kruševo kod 
Mostara (XV) 

V: 6 

Ivan нвɑɴь 

сє ʌєжʜ нвɑɴь вƔкнћєвнћь ɴєкɑ ʒɴɑ Ɣ тн д(ɑ)ɴ дɑ 

коɴо постɑвн тɑн Бнʌєгь мн Ɣшѣүє Брɑт мн 

Бʌɑгоѣ рƔкɑ снɴɑ могɑ ко д(о)вєжє овє костн 

Ivan Vukićević 

Podgradinje u 

Gornjem 
Hrasnu (XV-

XVI) 

V: 81 

Ivan нвɑɴь ɑ сє пншє нвɑɴь  

Kalac kod 
Bileće (XV-

XVI) 

V: 149 

Ivan нвɑɴь 

† ɑ сє ʌєжн нвɑɴь мрьү(н)ћь Ɣ доБрƔ прѣБнχь ɑ ʒɑ 

жнвотɑ ωв кɑмн постɑвнχь н ωстɑвнχ ʌєгоχ ɴ(ɑ) 

поʌовнɴƔ тко ʌн ћє Ɣʒєтн дɑ є прокʌєть 

Ivan Mrĉić 
Fatnica kod 
Bileće (XV) 

V: 150 

Ivan нвɑɴь ɑ сє ʌєжн нвɑɴь вωıє вдɑ vojvoda Ivan 

SrĊevići kod 

Gacka (oko 
1468) 

V: 168 

Ivan нвɑɴь 

сє ʌєжн нвɑɴь ɴɑ своєн ʒємʌн Брɑтнѣ н дрƔжнɴо 

жɑʌнтє мє ѣ сьмь Бнʌь ѣко вн ɑ вн үьтє Бнтн ко н 

ѣ сє пнсɑ рɑдѣү 

Ivan 
Preĉani ispod 
Treskavice 

(XIV-XV) 

V: 205 

Ivana нвɑɴɑ сн є гроБ пɑвʌовнћɑ нвɑɴɑ Ivan Pavlović 

Bukovica kod 

Konjica (prije 
1463) 

V: 8 

Ivana нвɑɴɑ 

вɑ нмє Богь н свєтогь нвɑɴɑ сє ʌєжн рɑдосɑвь 

вɑʌɑχовнћь ɴєкɑ сє ʒɴɑ єрє ʌєг(о)χь ɴɑ свωн ɴɑ 

пʌємєɴнтон Бɑшт(н)ɴн сє пнсɑ рɑднүь 

рɑдосɑʌнћь ɑ снєүє мнʌєтɑ ковɑүь крнʌнћь 

Radosav 

Valahović 

Nekuk kod 
Stoca (XV-

XVI) 

V: 58 

Ivane нвɑɴє 

||| ɑ сє ʌєжн пєтɑрь мнʌɑɴов єɴо пєрн мєтɑ єговɑ 

жєɴɑ н ʒдє вɑн помєɴнтє гɑ прнɴɑпнсɑ нвɑɴє 

кон єднɴо пєрɑ єговн овє дɑɴє 

Petar 

Gradnići kod 

Ţitomislića 

(XVI) 

V: 194 

Ivaniš нв(ɑ)ɴнш ɑ сє ʌєжн нв(ɑ)ɴнш рдωє Ivaniš 

Dobromani kod 

Trebinja (XV-
XVII) 

V: 109 

Ivaniš нвɑɴншь † ɑ сє ʌєжн нвɑɴншь комʌнɴовнћь 
Ivaniš 

Komlinović 

Bakri kod 

Ĉitluka (XV) 
V: 9 

Ivanišem ʜвɑɴʜшємь 

† ɑ сє ʌєжʜ мʜʌоБ ɑть м ьћʜћь с дωБ ʜмь 

сʜɴомь с ʜвɑɴʜшємь Бʜχь жʜвомƔ  ɑдь ɑ м ьтвɑ 

сɑ ɑɴʜχь 

Milobrat Mrćić 
sa sinom 

Ivanišem 

Jasena kod 

Nevesinja (XV) 
V: 173 

Ivanišem* нвɑɴншємь 

† ɑ сн ʌєжн д(о)Брнʌо БоБɑɴь н Брɑт мƔ внгɑɴь н 

снɴь мƔ нвɑɴншємь н ωво ʌєгосмо ɴɑ с(в)он 

Бɑщнɴон 

Dobrilo Boban, 

Viganj i Ivaniš* 

Ţakovo u 

Popovu polju 
(XV) 

V: 103 

Ivanišević нвɑɴншєвнћь ɑ сє ʌєжн рɑдоє нвɑɴншєвнћь 
Radoje 

Ivanišević 

MrĊanovići kod 
Gacka (XV-

XVI) 

V: 323 

Ivanko нвɑɴко 
ɑ сє ʌєжн твртко вƔкɑць ɑ сн Бнʌєг сєүє ƔɴƔк мƔ 

нвɑɴко н пнсɑ 
Tvrtko Vukac 

Kapavica kod 
Ljubinja (XV-

XVI) 

V: 204 

Ivanović нвɴовнћь 

ɑ сє∶ пншє∶ ɴɑ крьстƔ∶ юрѣɑ∶ дɑ є∶ ʒɴɑтн 

свɑкомƔ∶ үовнкƔ ∶юрɑн∶ нвɴовнћь кɑко∶ стєкоχь 

∶Бʌɑго ∶н ш ɴєгɑ∶ погнБоχ кɑмн∶ Ɣснүє∶ рɑднүь∶ 

ковɑүь 

Juraj Ivanović 
Arapi kod 

Mostara (XV) 
V: 13 
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Ivko нвко 

† сє ʌєжн доБрнʌо Божнћковнћь ʒ Брɑтомь 

рɑдоємь н снɴовцємь пʌɑвцємь ɑ пнсɑ нвко 

ωБрɑдовнћь 

Dobrilo 

Boţićković sa 

bratom 

Radojem i 

sinovcem 
Plavcem 

Staro Slano kod 

Trebinja (XV) 
V: 111 

Ivkom нвкωм вƔкɑсь мɑнстω … ʒ Брɑтωмь нвкωм … Vukas i Ivko 

Radiševina u 

Gornjem 

Hrasnu (XVI) 

V: 85 

Ivkovica нвковнцɑ ɑ сє ʌєжн єрнɴɑ нвковнцɑ Jerina Ivkovica 

Boljuni kod 

Stoca (XV-

XVI) 

V: 72 

iz ʜʒ 
† ɑ сє ʌєжʜ  ɑдʜвоʜ  ʜʌʜћь ʜʒ  ɑмє 

κовɑүєпоʌɑɴʜɴь 
Radivoj Ilić 

Lipa kod Livna 
(XV) 

V: 260 

izgubih нʒгƔБнχь 

† ɑ сє пншє рɑдовɑць вƔкɑɴовнћь кƔн ʒɴɑχь 

цьрнɴƔ Ɣ воєводє н догь мƔ ɴє сгрншнχь 

прнѣтєʌє ɴє нʒгƔБнχь 
 

Hutovo (XV) V: 29 

izidah ʜʒʜдɑχь 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 

Staro Selo kod 

Donjeg Vakufa 

(XIV-XV) 

V: 279 

ja ѣ 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 

Milošević  

Koĉerin kod 

Lištice (1410-

1411) 

V: 1 

ja ѣ 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 

Milošević  

Koĉerin kod 

Lištice (1410-
1411) 

V: 1 

ja ѣ 
ɑ сє ʌєжє ɴɑ оБрɑдɑ довнћɑ гроБɴнцн снє Брɑнкє 

ʌƔкɑ ѣ ɴє могƔ Бнтн кɑко Бнћєтє 
Luka 

Svitava kod 

Ĉapljine (XVI-

XVII) 

V: 30 

ja ѣ 

† ɑ сє ʌєжʜ  ɑдʜвоʜ д ɑшүʜћ доБ ʜ юɴɑκь ѣ Бʜχь 

моʌƔ ѣ сє вɑсь ɴє тʜцɑʜтє вʜ ћєтє Бʜтʜ κɑκо ѣ ɑ ѣ 

ɴє могƔ Бʜтʜ κɑκо вʜ 

Radivoj Drašĉić 

Podgradinje u 
Gornjem 

Hrasnu (XIV-

XV) 

V: 82 

ja ѣ 

† ɑ сє ʌєжʜ  ɑдʜвоʜ д ɑшүʜћ доБ ʜ юɴɑκь ѣ Бʜχь 

моʌƔ ѣ сє вɑсь ɴє тʜцɑʜтє вʜ ћєтє Бʜтʜ κɑκо ѣ ɑ ѣ 

ɴє могƔ Бʜтʜ κɑκо вʜ 

Radivoj Drašĉić 

Podgradinje u 

Gornjem 

Hrasnu (XIV-
XV) 

V: 82 

ja ѣ 

† ɑ сє ʌєжʜ  ɑдʜвоʜ д ɑшүʜћ доБ ʜ юɴɑκь ѣ Бʜχь 

моʌƔ ѣ сє вɑсь ɴє тʜцɑʜтє вʜ ћєтє Бʜтʜ κɑκо ѣ ɑ ѣ 

ɴє могƔ Бʜтʜ κɑκо вʜ 

Radivoj Drašĉić 

Podgradinje u 

Gornjem 

Hrasnu (XIV-
XV) 

V: 82 

ja ѣ 

† ɑ сє ʌєжʜ  ɑдʜвоʜ д ɑшүʜћ доБ ʜ юɴɑκь ѣ Бʜχь 

моʌƔ ѣ сє вɑсь ɴє тʜцɑʜтє вʜ ћєтє Бʜтʜ κɑκо ѣ ɑ ѣ 

ɴє могƔ Бʜтʜ κɑκо вʜ 

Radivoj Drašĉić 

Podgradinje u 

Gornjem 
Hrasnu (XIV-

XV) 

V: 82 
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ja ѣ 

† вь дɴʜ гдɴɑ воєдє сɑɴдѣʌɑ ɑ сєʜ ʌєжʜ κɴєʒь 

поκ ɑѣць ωʌʜвє овʜћь Б ɑтʜω ʜ вʌɑстєʌє ѣ 

поκ ɑѣць гɴƔ момƔ сʌƔгɑ що моχь вь п ɑвɑдʜ 

тоʌʜκо χоχь Ɣ момь домʜ Богь мʜ подʜʌʜ ѣ 

могɑχь гɴɑ могɑ ʜ д Ɣгɑ могɑ Ɣ поүтєɴʜ п ʜѣтʜ 

ʜ Ɣ томь момь доБ ʜ догє см ьть Ɣ в ємє жнвотɑ 

домь моѣ ωжɑʌостнχь 

knez Pokrajac 

Oliverović 

Vrpolje kod 

Trebinja (1413) 
V: 117 

ja ѣ 

† вь дɴʜ гдɴɑ воєдє сɑɴдѣʌɑ ɑ сєʜ ʌєжʜ κɴєʒь 

поκ ɑѣць ωʌʜвє овʜћь Б ɑтʜω ʜ вʌɑстєʌє ѣ 

поκ ɑѣць гɴƔ момƔ сʌƔгɑ що моχь вь п ɑвɑдʜ 

тоʌʜκо χоχь Ɣ момь домʜ Богь мʜ подʜʌʜ ѣ 

могɑχь гɴɑ могɑ ʜ д Ɣгɑ могɑ Ɣ поүтєɴʜ п ʜѣтʜ 

ʜ Ɣ томь момь доБ ʜ догє см ьть Ɣ в ємє жнвотɑ 

домь моѣ ωжɑʌостнχь 

knez Pokrajac 

Oliverović 

Vrpolje kod 

Trebinja (1413) 
V: 117 

ja ѣ 

† ɑ сн гроБь … мнрƔшн … грɑднχ ʒɑ ово поүнв 

… ɑ тн н ѣ сɑ(мь) … кɑко н вн ɑ вн ћ(єтє Бн)тн 

кɑко н ѣɑ 
 

Gornje selo kod 

Bileće (XV) 
V: 137 

ja ѣ 

† ɑ сє ʌєжн ʒɑгорьц Брɑѣɴовнћь Брɑтнє кон 

вндн(тє) снє ʒʌɑмєɴнє Брɑтнє ѣ сɑмь Бнω кɑко вн 

ɑ вн ћєтє Бтн кɑко н ѣ 

Zagorac 

Brajanović 

Podbudovac 

kod Bileće 
(XV) 

V: 138 

ja ѣ 

† ɑ сє ʌєжн ʒɑгорьц Брɑѣɴовнћь Брɑтнє кон 

вндн(тє) снє ʒʌɑмєɴнє Брɑтнє ѣ сɑмь Бнω кɑко вн 

ɑ вн ћєтє Бтн кɑко н ѣ 

Zagorac 

Brajanović 

Podbudovac 

kod Bileće 
(XV) 

V: 138 

ja ѣ ɑ сє ʌєжн ѣ р(ɑ)дɑɴь БожƔровнү 
R(a)dan 

Boţuroviĉ 

Radmilović-
Dubrava kod 

Bileće (XV-

XVI) 

V: 196 

ja ѣ 

сє ʌєжн нвɑɴь ɴɑ своєн ʒємʌн Брɑтнѣ н дрƔжнɴо 

жɑʌнтє мє ѣ сьмь Бнʌь ѣко вн ɑ вн үьтє Бнтн ко н 

ѣ сє пнсɑ рɑдѣү 

Ivan 

Preĉani ispod 

Treskavice 
(XIV-XV) 

V: 205 

ja ѣ 

сє ʌєжн нвɑɴь ɴɑ своєн ʒємʌн Брɑтнѣ н дрƔжнɴо 

жɑʌнтє мє ѣ сьмь Бнʌь ѣко вн ɑ вн үьтє Бнтн ко н 

ѣ сє пнсɑ рɑдѣү 

Ivan 

Preĉani ispod 

Treskavice 
(XIV-XV) 

V: 205 

ja ѣ 

† вь ʜмє ωцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєто(гɑ) дχ ɑ сє ʌєжʜ 

воєводɑ мʜωтошь (с) своʜмь (с)ʜɴомь стѣпκомь 

свомƔ гдɴƔ вʌɑтκƔ вʌɑћєвʜћƔ κоɴь ɴогƔ κоʜ мƔ 

посʌƔжʜ жʜвƔ ɑ м ьтвɑ поБʜʌʜжʜ Божʜмь 

(п)омоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостʜю ʜ п ɑвʜ 

воєводɑ мʜωтошь ʜ мɴого ωт моє  Ɣκє ɴɑ ʒємʌʜ 

Бʜ ɑ ѣ ɴʜ ωт єɴɴє ɴʜκо ь ɴє Бʜ м ьтвь ɴє χ гɑ 

ƔБʜт ɑ ʜ сє κопɑʜтє ɴɑ пʌємє(ɴн)томь 

vojvoda Miotoš 

sa sinom 
Stêpkom 

VlaĊevina kod 

Rogatice (prije 
1463) 

V: 222 

ja ѣ 

… :ʌєжʜ: мʜʌосɑв: п ʜ … ʌʜовʜћь: (с) своʜмь: 

сʜɴомь: с  (ɑд)ʜшʜɴомь: ɴɑ своʜ ʒємʌʜ: ɴɑ 

(пʌ)ємєɴʜтоʜ: ɑ гово ɑшє: Б ɑтʜє: с … ɑт Бгь ʜ 

поүʜвɑтє: ѣ сɑмь … ʜ вʜ: ɑ вʜ: χоћєтє: Бʜ(тʜ) … ʜ 

ѣ: ʜ Б ɑтʜɑ: 

Milosav i 

R(ad)išin 

Brnjica kod 

Pala (XV) 
V: 227 

ja ѣ 

… :ʌєжʜ: мʜʌосɑв: п ʜ … ʌʜовʜћь: (с) своʜмь: 

сʜɴомь: с  (ɑд)ʜшʜɴомь: ɴɑ своʜ ʒємʌʜ: ɴɑ 

(пʌ)ємєɴʜтоʜ: ɑ гово ɑшє: Б ɑтʜє: с … ɑт Бгь ʜ 

поүʜвɑтє: ѣ сɑмь … ʜ вʜ: ɑ вʜ: χоћєтє: Бʜ(тʜ) … ʜ 

ѣ: ʜ Б ɑтʜɑ: 

Milosav i 
R(ad)išin 

Brnjica kod 
Pala (XV) 

V: 227 

ja ѣ 

ɑ сє ʌєжʜ Божʜћκо Бɑɴовʜ(ћь) ɴɑ своєʜ ʒємʌʜ ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ д ɑмʜ … ɴʜ ɑ постɑв(н)шє χʌɑпɑ 

ʜ ѣ ʜ Богдɑɴь ʜ ѣ  ɑɴκо ʒ Б( )ɑтʜом(ь) 

Boţićko 

Banović 
Banovići (XIV) V: 248 

ja ѣ 

ɑ сє ʌєжʜ Божʜћκо Бɑɴовʜ(ћь) ɴɑ своєʜ ʒємʌʜ ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ д ɑмʜ … ɴʜ ɑ постɑв(н)шє χʌɑпɑ 

ʜ ѣ ʜ Богдɑɴь ʜ ѣ  ɑɴκо ʒ Б( )ɑтʜом(ь) 

Boţićko 

Banović 
Banovići (XIV) V: 248 
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ja ѣ 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 

Staro Selo kod 

Donjeg Vakufa 

(XIV-XV) 

V: 279 

ja ѣ 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 

Staro Selo kod 

Donjeg Vakufa 
(XIV-XV) 

V: 279 

ja ѣɑ 
† ɑ сє ʌєжн нвɑɴь мɑршнћь жнвнχь ʌнть пн 

мɴого ɴь ʒєнмʌн ѣɑ ɴнщɑ ɴєс(оχь) 
Ivan Maršić 

Kruševo kod 
Mostara (XV) 

V: 6 

ja ѣɑ 

† ɑ сн гроБь … мнрƔшн … грɑднχ ʒɑ ово поүнв 

… ɑ тн н ѣ сɑ(мь) … кɑко н вн ɑ вн ћ(єтє Бн)тн 

кɑко н ѣɑ 
 

Gornje selo kod 
Bileće (XV) 

V: 137 

ja ⊦ɑ 

† вь нмє ωтцɑ н снɴ(ɑ) н свєтогɑ дχɑ ɑ сє кɑмн 

стɑп⊦ɑɴɑ трѣдɑɴовнћь † ɑ сє пнсɑ ⊦ɑ дк 

ɴɑповнщь 

Stapjan 
Trêdanović 

Hodovo kod 

Stoca (XV-

XVI) 

V: 52 

ja ѣ 
сн Бѣʌѣгь пост(ɑ)вн … п … ɑ Бог … он … ʌн … он 

… БрɑтƔ жнвь Бн внүємь ѣ нп …  

Gradina u 

Šetićima kod 
Zvornika (?) 

V: 308 

ja* ѣ 
… (ст)ɑго до y χ ɑ ѣ ж(оyпɑɴь) … (ц) ьκьвь св єтɑг(о) 

… (с)воʜχь сєʌѣχь оy д(ɴʜ) … (сʌ)ɑвьɴɑго ɴємɑɴє 
Blagajski natpis Blagaj (1194) V: 19 

ja* ѣɑ 
ɑ сє ʌєжн вƔкшь дƔБүєвнћь Брɑтнє ѣɑ сɑмь Бнω 

кɑко вн ɑ вн ћєтє Б(нтн) … 

Vukša 

Dubĉević 

Radmilović-

Dubrava kod 
Bileće (XV) 

V: 143 

jadan ѣдɴь 
† сн Бʌгь кɴєʒɑ тврьднсɑвɑ Брснɴћ поүтєɴ внтєʒ 

ωвдн ѣдɴь дондє 

knez Tvrdisav 

Brsin(i)ć 

Bujakovina u 

Mreţici kod 
Foĉe (XIV-XV) 

V: 187 

jako ѣко 

сє ʌєжн нвɑɴь ɴɑ своєн ʒємʌн Брɑтнѣ н дрƔжнɴо 

жɑʌнтє мє ѣ сьмь Бнʌь ѣко вн ɑ вн үьтє Бнтн ко н 

ѣ сє пнсɑ рɑдѣү 

Ivan 
Preĉani ispod 
Treskavice 

(XIV-XV) 

V: 205 

Jakob ѣκоБь 

сє ʌєжʜ т (ʜ)вκо … ʜћь ɴɑ своєʜ … ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ʜ постɑвʜшє ɴɑ ɴємь сʜ Бʜгь үєтʜ ʜ 

сʜɴовє мʜод ɑгь ʜ  ɑтκо ʜ вєсєоκо ı ѣκоБь 

Tr(i)vko 
Stanovi kod 
Koraja u 

Loparama (XV) 

V: 292 

jakoj ѣκоʜ 
(с)є ʌєжʜ … ɑүɑɴʜɴь: ɴɑ своєʜ ѣκоʜ ʒємʌʜ ɑ 

по(с)тɑвʜ: сʜгƔ :в: сʜɴɑ д ɑгѣ: ʜ Богдɑɴь:  

Tutnjevac u 

Loparama (XV) 
V: 293 

Jame ѣмє 

ɑ сє ʌєжє Богɑвɑць ʜ тɑ ɑχь БоʌƔɴовʜұь с ѣмє ɫ ɑ 

сє сѣүє: г ƔБɑүь моʌƔ сє Божє помʜʌƔʜ мє 

мʜʌостʜ твоє 

Bogavac i 

Tarah 

Boljunoviĉ 

Boljuni kod 

Stoca (oko 

1477) 

V: 63 

je є сн є гроБ пɑвʌовнћɑ нвɑɴɑ Ivan Pavlović 

Bukovica kod 

Konjica (prije 
1463) 

V: 8 

je є 

ɑ сє∶ пншє∶ ɴɑ крьстƔ∶ юрѣɑ∶ дɑ є∶ ʒɴɑтн 

свɑкомƔ∶ үовнкƔ ∶юрɑн∶ нвɴовнћь кɑко∶ стєкоχь 

∶Бʌɑго ∶н ш ɴєгɑ∶ погнБоχ кɑмн∶ Ɣснүє∶ рɑднүь∶ 

ковɑүь 

Juraj Ivanović 
Arapi kod 
Mostara (XV) 

V: 13 

je є 

† вɑ ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ стɑго дχɑ ɑ сє дво ь 

воєводє мɑсɴɑ ʜ ɴєговʜю сɴƔ  ɑдосʌвɑ ʜ 

м осʌвɑ сє пʜсɑ  ɑБь Бжʜ ʜ стɑго дмʜт ʜѣ Ɣ дɴʜ 

гдɴɑ κ ɑʌɑ Ɣг ьсκогɑ ʌоʜшɑ ʜ гɴɑ Бɑɴɑ 

Босɑɴьсκогɑ тв ьтκɑ тκо Бʜ то пот ьʌь дɑ є 

vojvoda Masan 
Donja Dreţnica 

(1355-1357) 
V: 15 
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п оκʌєть ωц мь ʜ сɴомь ʜ стʜмь дχомь 

je є 
сн кɑмнɴь вɑрдɑ үн ʌн ѣ Бнω үн ʌн є сɑдє үн ʌн 

ɴєћ Бтн  

Kosor kod 

Blagaja (prije 

1411) 

V: 21 

je є 

ɑ ʌƔкє стнєпɑɴовɑ роднχ сє Ɣ вєʌнкƔ рɑдость ɑ 

Ɣмр(ѣχь) Ɣ вєʌнкƔ жɑʌость ɑ сє кнпн є 

томɑшєвнƔ Борє ɑ дɑ мƔ дєсєто врєдн 
 

Svitava kod 

Ĉapljine (XV) 
V: 31 

je є 
ɑ сє ʌєжʜ  ɑдосɑвь χє ɑκовʜћь ωво ʌєгоχь ɴɑ 

свωʜ пʌємєтоʜ гоʌƔБɑүʜ ʜ дь є ʌɑκɑ Бʌгɑ 

Radosav 

Heraković 

Boljuni kod 

Stoca (XV) 
V: 62 

je є 
н сє ʌєжн стнпко рɑдосɑʌнћь Божє дɑвɴо тн сɑмь 

ʌєгɑω н вєʌє тн мн є ʌєжɑтн 

Stipko 

Radosalić 

Premilovo Polje 

kod Ljubinja 
(XIV-XV) 

V: 89 

je є 

† ɑ сє ʌєжʜ вƔκосɑвь воєводɑ вʌɑћєвʜћь с момь 

д Ɣговɑχь д Ɣжʜɴомь ʜ сɑгʜБоχь ɴɑ  ʒмʜ ɴоʜ 

κ ɑʜɴє κо(ɴь) могɑ господʜɴɑ ʜ доɴєсошє мє 

д Ɣжʜɴɑ ɴɑ своƔ пʌємєɴʜтƔ БɑщʜɴƔ ʜ дɑ є 

п оκʌєть тκо ћє Ɣ мє тɑκɴƔтʜ 

Vukosav 
Vlahovići kod 
Ljubinja (XV) 

V: 96 

je є 

† ɑ сє ʌєжн нвɑɴь мрьү(н)ћь Ɣ доБрƔ прѣБнχь ɑ ʒɑ 

жнвотɑ ωв кɑмн постɑвнχь н ωстɑвнχ ʌєгоχ ɴ(ɑ) 

поʌовнɴƔ тко ʌн ћє Ɣʒєтн дɑ є прокʌєть 

Ivan Mrĉić 
Fatnica kod 

Bileće (XV) 
V: 150 

je є 

сʜє ʌєжʜ вƔκшɑь мʜт овʜћь ƔБʜшє мє ɴɑ сʌƔжБѣ 

гɴɑ могɑ мɑ ωсвєтʜ мє  ɑдє п ʜБʜсɑʌʜћь … κɑκо 

є вʜдʜто доБ омь ʜ г ɴомƔ 

Vukša Mitrović 

Zovi Do kod 

Nevesinja (prije 
1468) 

V: 172 

je є 
сɑн кɑмн ωстонɴь н ово прɑвн рɑдоє ω дɑ є 

проост 
Ostoja 

Pridvorica kod 
Uloga (XV-

XVI) 

V: 181 

je є 
ɑ снє ʌєжн вƔкɑɴ рɑдоɴнћь ɑ мɴого ʌн сɑмь ʌєжо 

ɑ мɴого ʌн мн є ʌєжɑтн 
Vukan Radonić 

Davidovići kod 

Bileće (XV) 
V: 201 

je є 

χɑсɑɴь ʜ ɑχмɑть дьвɑ  ɑдʜʌовʜћɑ сʜɴɑ ʜ ωто 

стɑ ʜ χɑсɑɴь Ɣм о є ʜ ωто Бʜєшє є ь Бʜшє 

ƔʒƔ ьχƔ үовєκє ɑ юɴɑүє юɴɑκɑ ʜ тоʜ ɴєговь 

Б ɑть ɑχмɑть вєʌʜκє жɑʌостʜ  ɑдʜ пʜсɑшє ωвω ʜ 

дɑ є Бʌɑсовєɴь тκо ћє п оʜтʜ ʜ п оκʌєт є κωʜ 

п ʜвɑʌʜтʜ 

Hasan i Ahmat 

Radilović 

Ĉadovina kod 

Rogatice (XV-
XVI) 

V: 217 

je є 

χɑсɑɴь ʜ ɑχмɑть дьвɑ  ɑдʜʌовʜћɑ сʜɴɑ ʜ ωто 

стɑ ʜ χɑсɑɴь Ɣм о є ʜ ωто Бʜєшє є ь Бʜшє 

ƔʒƔ ьχƔ үовєκє ɑ юɴɑүє юɴɑκɑ ʜ тоʜ ɴєговь 

Б ɑть ɑχмɑть вєʌʜκє жɑʌостʜ  ɑдʜ пʜсɑшє ωвω ʜ 

дɑ є Бʌɑсовєɴь тκо ћє п оʜтʜ ʜ п оκʌєт є κωʜ 

п ʜвɑʌʜтʜ 

Hasan i Ahmat 

Radilović 

Ĉadovina kod 

Rogatice (XV-
XVI) 

V: 217 

je є 

χɑсɑɴь ʜ ɑχмɑть дьвɑ  ɑдʜʌовʜћɑ сʜɴɑ ʜ ωто 

стɑ ʜ χɑсɑɴь Ɣм о є ʜ ωто Бʜєшє є ь Бʜшє 

ƔʒƔ ьχƔ үовєκє ɑ юɴɑүє юɴɑκɑ ʜ тоʜ ɴєговь 

Б ɑть ɑχмɑть вєʌʜκє жɑʌостʜ  ɑдʜ пʜсɑшє ωвω ʜ 

дɑ є Бʌɑсовєɴь тκо ћє п оʜтʜ ʜ п оκʌєт є κωʜ 

п ʜвɑʌʜтʜ 

Hasan i Ahmat 

Radilović 

Ĉadovina kod 

Rogatice (XV-
XVI) 

V: 217 

je є 

ʜ погʜБє ɴɑ Бою дєспотовƔ ɑ сʜ є Бʜʌгь мɑχмƔтɑ 

Б ɑɴκовʜћɑ ɴɑ своʜ Бɑштʜɴє ɴɑ пєт овƔ поʌƔ дɑ 

є Бʌɑ с овєɴɑ  Ɣκɑ κоѣ сʜєүє ʜ пʜсɑ 

Mahmut 

Branković 

Brankovići kod 
Rogatice (1454-

1459) 

V: 225 

je є 

ʜ погʜБє ɴɑ Бою дєспотовƔ ɑ сʜ є Бʜʌгь мɑχмƔтɑ 

Б ɑɴκовʜћɑ ɴɑ своʜ Бɑштʜɴє ɴɑ пєт овƔ поʌƔ дɑ 

є Бʌɑ с овєɴɑ  Ɣκɑ κоѣ сʜєүє ʜ пʜсɑ 

Mahmut 

Branković 

Brankovići kod 
Rogatice (1454-

1459) 

V: 225 

je є 

† вь ʜмє Божʜє сє ʌєжє  ɑдовɑɴь п ʜБʜʌовʜ(ћь) 

ɴɑ своωʜ ʒємʌʜ ɴɑ (пʌ)ємєɴʜто (ɴ)ɑ  ѣүʜцʜ Бѣχ(ь) 

ʒ Б ɑтомь … ʒмєɴʜо ʜ ƔБʜ мє … κω Божʜχ … ʜ (с) 

своωмь Б ɑтʜомь ɑ Б ɑтɑ мʜ ʜсʜκошє ʜ Ɣүʜɴʜшє 

в ьχƔ мєɴє κ ьвь ɴєʒɑʜ(м)ʜтƔ ɴєκɑ вѣ тκо є моʜ 

мʜʌʜ 

Radovan 

Pribilović 

Riĉica kod 

Kraljeve 
Sutjeske (XV) 

V: 242 

je є 

сє ʒɑʌмєɴɴʜє κɴєʒɑ  ɑдоѣ вєʌʜκогɑ κɴєʒɑ 

Босɑɴсκогɑ ɑ постɑвʜ є сʜɴь ɴєговь κɴєʒь  ɑдʜүь 

ʒ Божʜомь помоћю ʜ своʜχь вѣ ɴѣχь ɑ с ʜɴомь 

knez Radoje 
Toplica u 
Lepenici (1405-

1417) 

V: 251 
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ɴʜєдɴомь ʜɴомь помоұʜю ɴєго сɑмь оɴь 

je є 

ʜ Ɣ томь стєћє ж(ʜ)χ  поүтєɴо ʜ сʌɑвɴо є є ʒɴɑχь 

дɑ є Ɣм … ɑ тɑʜ г єБь  Ɣүʜɴʜχ(ь) (Ɣ)ʒвƔκоχ  ʒɑ 

свогɑ  жʜвотɑ  БоyдƔћє(м)оy ʜ посʌ(ʜ) 

оyʒвƔүєɴ(ʜѣ) г єБɑ ɴɑ үєтв ьто ʌʜто тоʜ пʜсɑχь 

ɴɑ үƔɑɴ ɑ п ʜдɑʌʜ сє Б(ог)Ɣ ωБɑ ɴɑ ʌʜт(ʜ)χь κʜ … 

мь жʜв … 

 

Gornje Turbe 

kod Travnika 
(1451) 

V: 255 

je ѣ 
сн кɑмнɴь вɑрдɑ үн ʌн ѣ Бнω үн ʌн є сɑдє үн ʌн 

ɴєћ Бтн  

Kosor kod 

Blagaja (prije 

1411) 

V: 21 

je э 
† сэ ʌэжıтъ ппъ тѣχодрɑгъ ɑ э ıмѣʌъ д съıɴовъ 

тэрэ рѣдъ эдıɴѣмъ годѣ стръı э 
pop Tjehodrag 

Lištani u 

Livanjskom 

polju (XII) 

Š: 11 

je э 
† сэ ʌэжıтъ ппъ тѣχодрɑгъ ɑ э ıмѣʌъ д съıɴовъ 

тэрэ рѣдъ эдıɴѣмъ годѣ стръı э 
pop Tjehodrag 

Lištani u 
Livanjskom 

polju (XII) 

Š: 11 

jedan єдьɴь 

† ɑ сє ʌєжʜ вогьұʜɴь κьɴєʒɑ стʜпκɑ Ɣ … ʜћɑ сʜɴь 

ɴɑ сьвоѣоʜ ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ д Ɣжʜɴо 

жɑʌʜтє мє мʌɑдь сʜ сєгɑ свʜтɑ отʜдоχь ɑ єдьɴь 

Бʜχь Ɣ мɑʜκє ɑ сє пʜсɑ Ɣгɑ ɑκь 

Vogĉin 
Kotorac kod 

Ilidţe (XV) 
V: 207 

jedan єдɑɴь 
ʜєʒƔсь ɑ сє ʌєжє дьвɑ Брɑтɑ рɑдʜвоʜ ʜ рɑдɑɴь ʜ 

Ɣмрʜє оБɑ Ɣ єдɑɴь дɑɴь 
Radivoj i Radan 

Podţablje kod 
Neuma (XVI) 

P:1 

jedan na desete ɑı 
мц ɑ  мɑ тɑ ɑı п ѣстɑвʜ сє  ɑБɑ Бж ʜ⊦ɑ м ʜѣ ɑ 

ʒовомь дв ц ɑ попɑ дɑБʜжвɑ под Ɣжʜє вɑ ʌѣт ςΨʌθ 
Marija Divica 

Vidoštak kod 

Stoca (1231) 
V: 53 

jedinêm эдıɴѣмъ 
† сэ ʌэжıтъ ппъ тѣχодрɑгъ ɑ э ıмѣʌъ д съıɴовъ 

тэрэ рѣдъ эдıɴѣмъ годѣ стръı э 
pop Tjehodrag 

Lištani u 

Livanjskom 

polju (XII) 

Š: 11 

jedino єднɴо 

||| ɑ сє ʌєжн пєтɑрь мнʌɑɴов єɴо пєрн мєтɑ єговɑ 

жєɴɑ н ʒдє вɑн помєɴнтє гɑ прнɴɑпнсɑ нвɑɴє 

кон єднɴо пєрɑ єговн овє дɑɴє 

Petar 
Gradnići kod 
Ţitomislića 

(XVI) 

V: 194 

jednoga* єдɴо(гɑ) 

ɑ сє ʌєжʜ доБ ʜ гдɴь гость мʜшʌєɴь κомƔ Бʜшє 

п ʜ … по Ɣ єдБʜ ɑв ɑмь своє вєʌʜκо 

гостоʌƔБство (гд)ɴє доБ (ʜ) κɑдɑ п ʜдєшь п ʜдь 

гд ɑ ɴɑшєгɑ ʜсƔ єдɴо … мєɴʜ ʜ ɴɑсь своʜχь 

 ɑБов пʜсɑ г м 

gost Mišljen 
Puhovac kod 
Zenice (poslije 

21.1.1404) 

V: 249 

jega эгɑ 

† Ɣ ʜмэ оцɑ ʜ сɴɑ ʜ стɑго дχ(ɑ) ɑ сэ цκʜ ɑћʌɑ 

мʜʌɑ ɑ ʒʜдɑ  Ɣ κъ смʜ ъ сʜɴъ г эвъ жƔп  Ɣ  Ɣɴъ 

ʜ ж(є)ɴɑ эгɑ пɑ(в)ʜцɑ 

Humaĉka ploĉa 
Humac kod 
Ljubuškog (XI) 

V: 14 

jego єго 

сє єсть поκоʜщє оБ ɑдɑ χ (ж)ʜүʜћɑ ʜ доБ ѣ жʜ(χ) 

ɴɑ сʜємь свѣтƔ ʜ ʌ(є)жє ɴ(ɑ) своєʜ ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ в ьχƔ мѣсχ ʜ постɑвʜ ɴɑ ɴмь сʜ 

Бѣʌгь сʜɴь єго 

Obrad Hr(ţ)iĉić 
Vakuf kod 

Šibošnice (XV) 
V: 285 

jego єго 
† ɑ сє ʌєжн сто(ѣ)нɴь Ɣтоʌовнүь ɴɑ своєн ʒємʌн 

ɴɑ пʌємєɴнто сн постɑвн остоѣ Брɑть єго 
Stojin Utoloviĉ 

ĐurĊevik u 
Gostilji kod 

Ţivinica (XIV-

XV) 

V: 240 

jego* ıє го 
ɑ сє ʌєжн … ьць χор(н)ћь ɑ постɑв(н) (ɴ)ɑ ɴємь 

Бѣʌѣ(гь) … стɑɴь Бр(ɑть) ıє го †  

Lipik kod 

Bijeljine (XV) 
V: 295 

jegov єговь 

† ɑ сє ʌєжн стонсɑвь мнʌошєвнћь ɴɑ свон ʒємʌн 

ɴɑ пʌємєɴнтон когɑ мɴого ʌƔдн ʒɴɑшє ɑ сє ұнɴн 

прнБнʌь Бѣʌопүєʌɑɴнɴь ɑ пнсɑ днвьɴь сɴь єговь 

Stojsav 

Milošević 

Gradac kod 

Konjica (XV) 
V: 16 

jegov єговь 

ɑ сє ʌєжʜ д ɑгʜʌо (мʜ)ʌєт(ʜ)үь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜто (ɴɑ) допɑцʜχ п ɑвʜχь ʌєть  м  сƔ 

своємь  одомь воʌʜɴʜ үʌовѣκь κомƔ мƔ годѣ 

сʌƔжʜтʜ гоʜсподѣɴƔ ɑ κомƔ годѣ сʌƔжɑшє 

вѣ ьɴь мƔ Бєшє ʜ сє пʜсɑ д ɑгʜшɑ сʜɴь єговь 

Dragilo 

Donji Dopasci 

kod Kladnja 

(XV) 

V: 234 

jegov єговь 

… ʌтχ: Богомь ɑ сє ʌєжʜ: вьκьсɴ … (с)воʜ ʒємʌє 

ɴɑ п ʜмɑ … κоʜ Бʜшє: Ɣ   … постɑвʜшє: єговь: 

… сʜɴовь Бѣʌьгь: ɑ пʜсɑ … 

Vuksan  

Dištica u 

Jelaškama kod 

Olova (XV-
XVI) 

V: 239 
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jegov єговь 

† сє ʌєжʜ Брɑтьмнω Б ɑнκовʜћь Боʌє ɑдовь 

ƔɴƔκь ɴɑ своωʜ ʒємьʌʜ пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ … ɑκовʜ 

… (т)ьκо ћє сʜ (Бʜ)ʌʜгь погƔБ(ʜ)тʜ погƔБʜ (г)ɑ Б гь 

† постɑвʜ Бʜʌ(ʜ)г сʜɴь єговь ɴɑʜмʌɑдʜʜ Б ɑтоʌь 

своємƔ ωтьцƔ ɴ … ɑ … т … 

Bratmio 
Brajković 

Peljave u 
Priboju (XV) 

V: 304 

jegov єговь 
† сє ʌєжн р(ɑд)нɴь ɑ ʒовомь мѣрɑк в(н)дѣɴовнүь ɑ 

постɑвн сь Брɑть єговь дрɑгьүнɴ(ь) 

Mêrak 

Vidênoviĉ 
Bijeljina (XIV) B: 2 

jegova єговɑ 

||| ɑ сє ʌєжн пєтɑрь мнʌɑɴов єɴо пєрн мєтɑ єговɑ 

жєɴɑ н ʒдє вɑн помєɴнтє гɑ прнɴɑпнсɑ нвɑɴє 

кон єднɴо пєрɑ єговн овє дɑɴє 

Petar 
Gradnići kod 
Ţitomislića 

(XVI) 

V: 194 

jegova єгвɑ 

вь дьɴʜ Б(ɑ)ɴɑ вєʌʜκ(ɑ)го κƔʌʜɴ(ɑ) Бѣшє 

г ɑ(д)ѣшɑ сƔʜдʜ(ѣ) вєʌʜ Ɣ ɴєг(о) ʜ сьʒʜдɑ … 

св єтɑго ю ʜѣ ʜ сє ʌєжʜ Ɣ ɴ(є)го ʜ жєɴɑ єгвɑ  үє 

поʌожʜ(т)є мє Ɣ ɴєго ɑ сє ʒʜдɑ д ɑжє 

о(χ)мƔүɑɴıɴь ємƔ воʌьı Б є: ɴ(ь) (ɑ)ʒь пʜсχь п о … 

ћь 

sudija Gradêša 

Podbreţje kod 

Zenice (poslije 
1193) 

V: 252 

jegovêmi єговѣмʜ 

въ дɴʜ κɴєʒɑ вєʌʜєгɑ м†χо†ʌɑ въм ѣ жоyпɑɴъ 

г ъдъ т ѣБъ†ɴъсκ† ʜ въ то ʌѣто ʒ†дɑ ємоy  ɑκоy 

Б ɑтъ жоyпɑɴъ  ɑдомʜ ъ съ сɴъмʜ єговѣмʜ † 

жєɴɑ ємоy твɑ ɑ моʜст ъ ʜмɴємъ Б ɑѣ Бжє тʜ 

дɑʜ ʒд ɑвʜє 

ţupan Grd 

Police kod 

Trebinja (1151-

1177) 

V: 129 

jegovi єговн 

||| ɑ сє ʌєжн пєтɑрь мнʌɑɴов єɴо пєрн мєтɑ єговɑ 

жєɴɑ н ʒдє вɑн помєɴнтє гɑ прнɴɑпнсɑ нвɑɴє 

кон єднɴо пєрɑ єговн овє дɑɴє 

Petar 

Gradnići kod 

Ţitomislića 
(XVI) 

V: 194 

Jelicu єʌнцƔ 
ɴєкɑ сє ʒɴɑ ɑ сє ʌєжн вƔкь Бɑтрнћєвнћ огрɑдн 

вƔүнɴɑ ωцɑ н доБрƔ мɑтєрь єʌнцƔ 

Vuk Batrićević 

i Jelica 

Trnovica kod 
Bileće (XVI-

XVII) 

V: 157 

Jelom єʌомь 

ɑ сє ʌєжʜ вƔκь сʜɴь κɴєʒɑ ωБ ɑдɑ (с) сєст омь 

єʌомь ʜ поκɑмєɴовɑ гɑ мɑтʜ ɑɴɑ κʌєть ʜ 

п оκʌ(є)ть тκо ћє κ є(ɴƔ)тʜ Ɣ мє 

Vuk i Jela 

Podgradinje u 
Gornjem 

Hrasnu (XV-

XVI) 

V: 83 

jemu ємоy 

въ дɴʜ κɴєʒɑ вєʌʜєгɑ м†χо†ʌɑ въм ѣ жоyпɑɴъ 

г ъдъ т ѣБъ†ɴъсκ† ʜ въ то ʌѣто ʒ†дɑ ємоy  ɑκоy 

Б ɑтъ жоyпɑɴъ  ɑдомʜ ъ съ сɴъмʜ єговѣмʜ † 

жєɴɑ ємоy твɑ ɑ моʜст ъ ʜмɴємъ Б ɑѣ Бжє тʜ 

дɑʜ ʒд ɑвʜє 

ţupan Grd 
Police kod 
Trebinja (1151-

1177) 

V: 129 

jemu ємоy 

въ дɴʜ κɴєʒɑ вєʌʜєгɑ м†χо†ʌɑ въм ѣ жоyпɑɴъ 

г ъдъ т ѣБъ†ɴъсκ† ʜ въ то ʌѣто ʒ†дɑ ємоy  ɑκоy 

Б ɑтъ жоyпɑɴъ  ɑдомʜ ъ съ сɴъмʜ єговѣмʜ † 

жєɴɑ ємоy твɑ ɑ моʜст ъ ʜмɴємъ Б ɑѣ Бжє тʜ 

дɑʜ ʒд ɑвʜє 

ţupan Grd 

Police kod 

Trebinja (1151-
1177) 

V: 129 

jemu ємƔ 

† в ь   ʌ ѣ т о   цɴɑ ɑʒь рɑБь χ Ɣ  Б г Ɣ  гдɴь χєрцєгь 

с т є φ ɑ ɴ  вьʒдв гоχ χрɑмь с т г о  в є ʌ к о м Ɣ ү ɴ ɑ  χ в ɑ  

гєωрг ɑ м о ʌ є  ємƔ дɑ помоʌнть сь ω  мɴѣ 

грѣштɴомь вʌɑдцѣ моıє мƔ χ Ɣ  † 

Crkva sv. 

ĐorĊa 

Sopotnica kod 

Goraţda (1454) 
V: 193 

jemu ємƔ 

вь дьɴʜ Б(ɑ)ɴɑ вєʌʜκ(ɑ)го κƔʌʜɴ(ɑ) Бѣшє 

г ɑ(д)ѣшɑ сƔʜдʜ(ѣ) вєʌʜ Ɣ ɴєг(о) ʜ сьʒʜдɑ … 

св єтɑго ю ʜѣ ʜ сє ʌєжʜ Ɣ ɴ(є)го ʜ жєɴɑ єгвɑ  үє 

поʌожʜ(т)є мє Ɣ ɴєго ɑ сє ʒʜдɑ д ɑжє 

о(χ)мƔүɑɴıɴь ємƔ воʌьı Б є: ɴ(ь) (ɑ)ʒь пʜсχь п о … 

ћь 

sudija Gradêša 

Podbreţje kod 

Zenice (poslije 
1193) 

V: 252 

jemu* ємƔ ɑ сє ʌєжн кɑʌƔћєрь гʌнгорнє вєүɴɑ пɑмєть ємƔ 
kaluĊer 
Gligorije 

Radmilović-

Dubrava kod 
Bileće (XV-

XVI) 

V: 144 

jenne єɴɴє 

† вь ʜмє ωцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєто(гɑ) дχ ɑ сє ʌєжʜ 

воєводɑ мʜωтошь (с) своʜмь (с)ʜɴомь стѣпκомь 

свомƔ гдɴƔ вʌɑтκƔ вʌɑћєвʜћƔ κоɴь ɴогƔ κоʜ мƔ 

посʌƔжʜ жʜвƔ ɑ м ьтвɑ поБʜʌʜжʜ Божʜмь 

(п)омоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостʜю ʜ п ɑвʜ 

воєводɑ мʜωтошь ʜ мɴого ωт моє  Ɣκє ɴɑ ʒємʌʜ 

Бʜ ɑ ѣ ɴʜ ωт єɴɴє ɴʜκо ь ɴє Бʜ м ьтвь ɴє χ гɑ 

vojvoda Miotoš 
sa sinom 

Stêpkom 

VlaĊevina kod 
Rogatice (prije 

1463) 

V: 222 
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ƔБʜт ɑ ʜ сє κопɑʜтє ɴɑ пʌємє(ɴн)томь 

jer є ь 

χɑсɑɴь ʜ ɑχмɑть дьвɑ  ɑдʜʌовʜћɑ сʜɴɑ ʜ ωто 

стɑ ʜ χɑсɑɴь Ɣм о є ʜ ωто Бʜєшє є ь Бʜшє 

ƔʒƔ ьχƔ үовєκє ɑ юɴɑүє юɴɑκɑ ʜ тоʜ ɴєговь 

Б ɑть ɑχмɑть вєʌʜκє жɑʌостʜ  ɑдʜ пʜсɑшє ωвω ʜ 

дɑ є Бʌɑсовєɴь тκо ћє п оʜтʜ ʜ п оκʌєт є κωʜ 

п ʜвɑʌʜтʜ 

Hasan i Ahmat 

Radilović 

Ĉadovina kod 

Rogatice (XV-
XVI) 

V: 217 

jere єрє 

† ɑ сє ɴєкɑ сє ʒɴɑ єрє ƔБн пƔськɑ БрєшкƔ 

Боровнүнћɑ ɑ дɑ сƔ кʌєтє тє рƔкє коє Бн ωвон 

прнторнʌє 

Breško 

Boroviĉić 

Han-Pobrdica 

kod Stoca (XV) 
V: 41 

jere єрє 

вɑ нмє Богь н свєтогь нвɑɴɑ сє ʌєжн рɑдосɑвь 

вɑʌɑχовнћь ɴєкɑ сє ʒɴɑ єрє ʌєг(о)χь ɴɑ свωн ɴɑ 

пʌємєɴнтон Бɑшт(н)ɴн сє пнсɑ рɑднүь 

рɑдосɑʌнћь ɑ снєүє мнʌєтɑ ковɑүь крнʌнћь 

Radosav 

Valahović 

Nekuk kod 
Stoca (XV-

XVI) 

V: 58 

jere є є 

вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴ(ɑ) ɑʒь Богдɑɴь ɴɑ д ɑгɑѣ ɴовʜ 

κɑмєɴʜ постɑвʜχь ɑ сє пʜсɑ вƔκɑш(ʜ)ɴɑ свомь 

гдɴʜ  ɑѣ κоʜ мє Бʜшє вєомѣ сьБʌƔдʜƔ ʒɑто моʌƔ 

вɑсь господо ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ ɴь є є үєтє вѣ 

Бʜтʜ κɑκо оɴь ɑ оɴь ɴє мо є κɑκо вʜ ʜ дɑ вʜстє 

дɑ ћєтє Ɣм ʜтʜ ʜ всʜ вʜ домƔ погʜɴƔтʜ п ɑвʜ ɑ 

пƔсть мʜ сʌɑвɑ үє тʜ сʌѣщ(ʜ) 

Dragaj  
Pojska kod 

Zenice (XV) 
V: 253 

jere є є 

ʜ Ɣ томь стєћє ж(ʜ)χ  поүтєɴо ʜ сʌɑвɴо є є ʒɴɑχь 

дɑ є Ɣм … ɑ тɑʜ г єБь  Ɣүʜɴʜχ(ь) (Ɣ)ʒвƔκоχ  ʒɑ 

свогɑ  жʜвотɑ  БоyдƔћє(м)оy ʜ посʌ(ʜ) 

оyʒвƔүєɴ(ʜѣ) г єБɑ ɴɑ үєтв ьто ʌʜто тоʜ пʜсɑχь 

ɴɑ үƔɑɴ ɑ п ʜдɑʌʜ сє Б(ог)Ɣ ωБɑ ɴɑ ʌʜт(ʜ)χь κʜ … 

мь жʜв … 

 

Gornje Turbe 
kod Travnika 

(1451) 

V: 255 

jere є є 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 
Staro Selo kod 
Donjeg Vakufa 

(XIV-XV) 

V: 279 

Jerina єрнɴɑ ɑ сє ʌєжн єрнɴɑ нвковнцɑ Jerina Ivkovica 

Boljuni kod 

Stoca (XV-
XVI) 

V: 72 

Jerina є ʜɴɑ 
ɑ сє ʌєжʜ доБ ɑ вʌɑдʜκовκɑ є ʜɴɑ вƔκоцɑмʜћ 

пʜшє дʜκь сємо ɑдь 

Jerina 
Vukocamić 

Boljuni kod 
Stoca (XV) 

V: 78 

jesam єсɑмь 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 

Milošević  

Koĉerin kod 

Lištice (1410-
1411) 

V: 1 

jesam єсмь 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 
Staro Selo kod 
Donjeg Vakufa 

(XIV-XV) 

V: 279 
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jest єсть 

сє єсть поκоʜщє оБ ɑдɑ χ (ж)ʜүʜћɑ ʜ доБ ѣ жʜ(χ) 

ɴɑ сʜємь свѣтƔ ʜ ʌ(є)жє ɴ(ɑ) своєʜ ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ в ьχƔ мѣсχ ʜ постɑвʜ ɴɑ ɴмь сʜ 

Бѣʌгь сʜɴь єго 

Obrad Hr(ţ)iĉić 
Vakuf kod 

Šibošnice (XV) 
V: 285 

jeste єстє 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 
Milošević  

Koĉerin kod 

Lištice (1410-

1411) 

V: 1 

jeste єстє 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 

Staro Selo kod 

Donjeg Vakufa 
(XIV-XV) 

V: 279 

Jezus ʜєʒƔс 
1589 ʜєʒƔс …  ʜɑ о д ɑгоʜʌо ɴовɑκовʜћ ʌєжʜ 

овдʜ 

Dragojlo 
Novaković 

Dištica u 

Jelaškama kod 

Olova (1589) 

V: 238 

Jezus ʜєʒƔсь 
ʜєʒƔсь ɑ сє ʌєжє дьвɑ Брɑтɑ рɑдʜвоʜ ʜ рɑдɑɴь ʜ 

Ɣмрʜє оБɑ Ɣ єдɑɴь дɑɴь 
Radivoj i Radan 

Podţablje kod 
Neuma (XVI) 

P:1 

ju  Ɣ 

† Ɣ ʜмэ оцɑ ʜ сɴɑ ʜ стɑго дχ(ɑ) ɑ сэ цκʜ ɑћʌɑ 

мʜʌɑ ɑ ʒʜдɑ  Ɣ κъ смʜ ъ сʜɴъ г эвъ жƔп  Ɣ  Ɣɴъ 

ʜ ж(є)ɴɑ эгɑ пɑ(в)ʜцɑ 

Humaĉka ploĉa 
Humac kod 

Ljubuškog (XI) 
V: 14 

junaĉe юɴɑүє 

χɑсɑɴь ʜ ɑχмɑть дьвɑ  ɑдʜʌовʜћɑ сʜɴɑ ʜ ωто 

стɑ ʜ χɑсɑɴь Ɣм о є ʜ ωто Бʜєшє є ь Бʜшє 

ƔʒƔ ьχƔ үовєκє ɑ юɴɑүє юɴɑκɑ ʜ тоʜ ɴєговь 

Б ɑть ɑχмɑть вєʌʜκє жɑʌостʜ  ɑдʜ пʜсɑшє ωвω ʜ 

дɑ є Бʌɑсовєɴь тκо ћє п оʜтʜ ʜ п оκʌєт є κωʜ 

п ʜвɑʌʜтʜ 

Hasan i Ahmat 

Radilović 

Ĉadovina kod 
Rogatice (XV-

XVI) 

V: 217 

junak юɴɑκь 
ɑ сє ʌєжʜ доБ ʜ юɴɑκь ʜ чоєκ вʌɑтκо вƔκовʜћ 

пʜшє сємо ɑд 
Vlatko Vuković 

Boljuni kod 

Stoca (XV) 
V: 77 

junak юɴɑκь 

† ɑ сє ʌєжʜ  ɑдʜвоʜ д ɑшүʜћ доБ ʜ юɴɑκь ѣ Бʜχь 

моʌƔ ѣ сє вɑсь ɴє тʜцɑʜтє вʜ ћєтє Бʜтʜ κɑκо ѣ ɑ ѣ 

ɴє могƔ Бʜтʜ κɑκо вʜ 

Radivoj Drašĉić 

Podgradinje u 

Gornjem 
Hrasnu (XIV-

XV) 

V: 82 

junak юɴɑкь 
ɑ снє ʌєжн поχвɑʌн мн юɴɑкь рɑднχɴɑ н снє 

Ɣснєүє снɴ мƔ вƔкосɑвь 
Radihna 

Miljanovići kod 

Ljubinja (XV) 
V: 99 

junak юɴɑκь 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ (с)ɴɑ ʜ свєтогɑ д(χɑ) (сє) ʌєжʜ 

доБ ʜ Бдɑɴь доБ огɑ домьшє ωʒ ѣɴовʜүɑ сʜɴь Ɣ 

тоʜ доБɑ Ɣм ѣχь ɴʜ сє Бѣχь ωм ɑʒʜʌь ʒʌƔ ɴʜ 

доʜ(до) доБ Ɣ ʜ κто мє ʒɴɑшє всɑκь мє жɑʌɑшє 

доБ ь χотѣχь юɴɑκь Бʜтʜ ɑʌʜ мʜ см ѣть п ѣκ ɑтʜ 

ω(т)ʜдоχь (ωт) ωтьцɑ вєωмʜ пєүɑωɴɑ ʜ 

пκʌ(о)ɴʜо всоʜ моʜωʜ д жʜɴʜ ʜ Бʌмь ʌБьвтʜ ɴѣχь 

κ моєʜмь вс(ʜ)мь поћʜ  дɑɴовʜү χɑɴь сω 

Bogdan 
Ozrênoviĉ 

Blaţevići kod 

Rogatice 

(poslije 1486) 

V: 211 

junaka ѣƔɴɑкɑ 

† ɑ сє ʌєжн кɴєʒь рɑдншɑ ʒʌоƔшнћь ɑ сє пншє 

кɑмн вƔковнћь ɴɑ ѣƔɴɑкɑ тƔмовƔ рьдншн 

ʒʌоƔшнћь 

knez Radiša 

Zloušić 

Kruševo kod 
Mostara (XIV-

XV) 

V: 7 

junaka юɴɑκɑ 

χɑсɑɴь ʜ ɑχмɑть дьвɑ  ɑдʜʌовʜћɑ сʜɴɑ ʜ ωто 

стɑ ʜ χɑсɑɴь Ɣм о є ʜ ωто Бʜєшє є ь Бʜшє 

ƔʒƔ ьχƔ үовєκє ɑ юɴɑүє юɴɑκɑ ʜ тоʜ ɴєговь 

Б ɑть ɑχмɑть вєʌʜκє жɑʌостʜ  ɑдʜ пʜсɑшє ωвω ʜ 

дɑ є Бʌɑсовєɴь тκо ћє п оʜтʜ ʜ п оκʌєт є κωʜ 

Hasan i Ahmat 
Radilović 

Ĉadovina kod 

Rogatice (XV-

XVI) 

V: 217 
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п ʜвɑʌʜтʜ 

Junotić юɴотʜћь 

ɑ сє ʌєжʜ д ɑгоє юɴотʜћь тƔпьκовʜћ пʌємєɴʜтʜ 

свʜБьɴʜүɑɴʜɴь ɑ постɑвʜстɑ Бʜʌʜгь  в  сɴɑ 

мʜʌоБ ɑть ʜ п ʜБʜʌь ɑ тьκо ћє сʜ Бʜʌʜгь 

погƔБʜтʜ погƔБʜ гɑ Б ь 

Dragoje Junotić 

Tupković 

Peljave u 

Priboju (XV) 
V: 303 

Juradić юрɑднћь … осɑвь ѣєрє Бь … юрɑднћь ко…  

Duboštica kod 

Tuzle (XV) 
V: 282 

Juraj юрɑн 

ɑ сє∶ пншє∶ ɴɑ крьстƔ∶ юрѣɑ∶ дɑ є∶ ʒɴɑтн 

свɑкомƔ∶ үовнкƔ ∶юрɑн∶ нвɴовнћь кɑко∶ стєкоχь 

∶Бʌɑго ∶н ш ɴєгɑ∶ погнБоχ кɑмн∶ Ɣснүє∶ рɑднүь∶ 

ковɑүь 

Juraj Ivanović 
Arapi kod 
Mostara (XV) 

V: 13 

Juraj ю ɑʜ 
† ɑ сє ʌєжʜ ю ɑʜ κо(ɴь)  ɑдо(ѣ) свогɑ 

господʜүʜћɑ 
Juraj 

Kaoštica kod 

MeĊeĊe (poslije 
1454) 

V: 212 

Jurâj нюрьн 
… до … дмнтромь ɴɑ своєн ʒ(є)мʌн но … пнсɑ 

дѣкь рɑдосɑвь н юрьн  

Babajaĉa kod 

Koraja u 

Loparama 

(XIV) 

V: 291 

Jurija ю ʜѣ 

† ɑ сє ʌєжʜ госпоѣ гоʜсɑвь κћʜ ю ʜѣ Бɑωшʜћɑ ɑ 

κƔћьɴʜцɑ воєводє  ɑдʜүɑ ɑ п ʜстɑ Ɣ κƔћʜ 

κɑʒɴцɑ сɑɴκɑ ʜ жƔпɑɴɑ Бʜʌʜѣκɑ с поүтєɴʜємь ʜ 

п ʜѣ свою вʜ Ɣ ʜ вʜшɴƔ сʌɑвƔ 

gospoja Gojsav 
Biskup kod 

Konjica (1398) 
V: 178 

Jurija ю ʜѣ 

вь дьɴʜ Б(ɑ)ɴɑ вєʌʜκ(ɑ)го κƔʌʜɴ(ɑ) Бѣшє 

г ɑ(д)ѣшɑ сƔʜдʜ(ѣ) вєʌʜ Ɣ ɴєг(о) ʜ сьʒʜдɑ … 

св єтɑго ю ʜѣ ʜ сє ʌєжʜ Ɣ ɴ(є)го ʜ жєɴɑ єгвɑ  үє 

поʌожʜ(т)є мє Ɣ ɴєго ɑ сє ʒʜдɑ д ɑжє 

о(χ)мƔүɑɴıɴь ємƔ воʌьı Б є: ɴ(ь) (ɑ)ʒь пʜсχь п о … 

ћь 

sudija Gradêša 

Podbreţje kod 

Zenice (poslije 

1193) 

V: 252 

Jurisalić ю ʜсɑʌʜћь 
вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свтɑго дχɑ ɑ сє ʌєжʜ 

 ɑдомʜ ь ю ʜсɑʌʜћь ɴɑ своєʜ ʒємʌʜ пʌємєтɴо 

Radomir 

Jurisalić 

Olovci kod 

Stupara (XV) 
V: 237 

Jurja юрѣɑ 

ɑ сє∶ пншє∶ ɴɑ крьстƔ∶ юрѣɑ∶ дɑ є∶ ʒɴɑтн 

свɑкомƔ∶ үовнкƔ ∶юрɑн∶ нвɴовнћь кɑко∶ стєкоχь 

∶Бʌɑго ∶н ш ɴєгɑ∶ погнБоχ кɑмн∶ Ɣснүє∶ рɑднүь∶ 

ковɑүь 

Juraj Ivanović 
Arapi kod 
Mostara (XV) 

V: 13 

Juroje юроє 

† ɑ сє ʌєжн жƔпɑɴь юроє конɴо погБєБє ɴɑ 

поүтєɴо сʌƔжБн ʒɑ св(огь) гдɴɑ ɑ поБнʌнжн гɑ 

кɴєʒь 

ţupan Juroje 

Kruševo kod 

Stoca (prije 

1471) 

V: 39 

Jusem* Ɣсємь 
ɑ сє ʌєжє двɑ мʜʌшоєвʜћɑ ɑʌʜѣɑ ʜ юсƔпь ʜ тоʜ 

г ɑдʜ Бгдɑɴь κвɑүь со Ɣсємь 

Alija i Jusup 
Milošević 

Graĉanica kod 
Gacka (XV) 

S: 1 

Jusup* юсƔпь 
ɑ сє ʌєжє двɑ мʜʌшоєвʜћɑ ɑʌʜѣɑ ʜ юсƔпь ʜ тоʜ 

г ɑдʜ Бгдɑɴь κвɑүь со Ɣсємь 

Alija i Jusup 

Milošević 

Graĉanica kod 

Gacka (XV) 
S: 1 

k к 

† ɑ сє ʌєжн вʌɑтко Брɑɴьковнћь с тɑɴоровɑ н 

вєүє (с) снɴомь годподѣ мєдɑɴь постɑвн тє к 

вʌɑткƔ додє 

Vlatko 

Branković 

Lastva u 
Gornjem 

Hrasnu (XV) 

V: 84 

k κ 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ (с)ɴɑ ʜ свєтогɑ д(χɑ) (сє) ʌєжʜ 

доБ ʜ Бдɑɴь доБ огɑ домьшє ωʒ ѣɴовʜүɑ сʜɴь Ɣ 

тоʜ доБɑ Ɣм ѣχь ɴʜ сє Бѣχь ωм ɑʒʜʌь ʒʌƔ ɴʜ 

доʜ(до) доБ Ɣ ʜ κто мє ʒɴɑшє всɑκь мє жɑʌɑшє 

доБ ь χотѣχь юɴɑκь Бʜтʜ ɑʌʜ мʜ см ѣть п ѣκ ɑтʜ 

ω(т)ʜдоχь (ωт) ωтьцɑ вєωмʜ пєүɑωɴɑ ʜ 

пκʌ(о)ɴʜо всоʜ моʜωʜ д жʜɴʜ ʜ Бʌмь ʌБьвтʜ ɴѣχь 

κ моєʜмь вс(ʜ)мь поћʜ  дɑɴовʜү χɑɴь сω 

Bogdan 

Ozrênoviĉ 

Blaţevići kod 

Rogatice 
(poslije 1486) 

V: 211 

ka кɑ 

см 1701 † χс кɑ сы ст  ын н Бжств  ɴн χрɑмь ст  го 

оц(ɑ) … ɴнкоʌн сьʒндɑ сє н ωБɴовн вь (ʌ)ѣто 

 ʒмв  трƔдн жє сє ω сємь (с)тѣмь χрɑмє вωєводɑ 

рɑдоє χр(ɑБрєɴь) 

Crkva sv. 

Nikole 

Trijebanj kod 

Stoca (1534) 
V: 50 

Kablović* κɑБʌовʜћь 

† ɑ сє ʌєжʜ дɑБʜжʜвь д ɑшκовʜћь ɴɑ своєʜ ʒємʌʜ 

ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ κɑдɑ χтєχь поБʜтʜ тɑдɑ ʜ Ɣм ѣχь 

Ɣсѣүє ɴɑ мє κɑмʜ мʜʌƔтʜɴь κɑБʌовʜћь Ɣ годƔшʜ 

Dabiţiv 

Drašković 

Brkići kod 

Kalesije (XV) 
V: 306 
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ɑ пʜсɑ ɴʜκоʌɑ д ɑгоʌєвʜћь 

kada* κɑдɑ 

ɑ сє ʌєжʜ доБ ʜ гдɴь гость мʜшʌєɴь κомƔ Бʜшє 

п ʜ … по Ɣ єдБʜ ɑв ɑмь своє вєʌʜκо 

гостоʌƔБство (гд)ɴє доБ (ʜ) κɑдɑ п ʜдєшь п ʜдь 

гд ɑ ɴɑшєгɑ ʜсƔ єдɴо … мєɴʜ ʜ ɴɑсь своʜχь 

 ɑБов пʜсɑ г м 

gost Mišljen 

Puhovac kod 

Zenice (poslije 

21.1.1404) 

V: 249 

kada* κɑдɑ 

† ɑ сє ʌєжʜ дɑБʜжʜвь д ɑшκовʜћь ɴɑ своєʜ ʒємʌʜ 

ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ κɑдɑ χтєχь поБʜтʜ тɑдɑ ʜ Ɣм ѣχь 

Ɣсѣүє ɴɑ мє κɑмʜ мʜʌƔтʜɴь κɑБʌовʜћь Ɣ годƔшʜ 

ɑ пʜсɑ ɴʜκоʌɑ д ɑгоʌєвʜћь 

Dabiţiv 

Drašković 

Brkići kod 

Kalesije (XV) 
V: 306 

kâdi* кь(д)н 
сє ʌєжʜть дрɑгьць тнχьмнʌнть кь(д)н χьтѣχь Бнтн 

тьгн ɴє Бнχь 
Dragac Tihmilit 

Brkići kod 
Kalesije (XV) 

V: 307 

kako κɑκо 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 

Milošević  

Koĉerin kod 

Lištice (1410-
1411) 

V: 1 

kako κɑκо 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 

Milošević  

Koĉerin kod 
Lištice (1410-

1411) 

V: 1 

kako кɑко 

дɑ сє ʒɴɑ кɑко Бн Ɣ мɑркɑ пєтровнћь ωсɑмь 

снɴовɑ ωд пʌємєɴɑ понмнʌнћь н Ɣснкошє 

кɑмєɴь ɴɑ ωцɑ мɑркɑ н ɴɑ мɑтєрь днвɴƔ 

Petrović Marko 

i Divna 

Ledinac kod 

Lištice (XV) 
V: 2 

kako кɑко 

ɑ сє∶ пншє∶ ɴɑ крьстƔ∶ юрѣɑ∶ дɑ є∶ ʒɴɑтн 

свɑкомƔ∶ үовнкƔ ∶юрɑн∶ нвɴовнћь кɑко∶ стєкоχь 

∶Бʌɑго ∶н ш ɴєгɑ∶ погнБоχ кɑмн∶ Ɣснүє∶ рɑднүь∶ 

ковɑүь 

Juraj Ivanović 
Arapi kod 

Mostara (XV) 
V: 13 

kako кɑко 
ɑ сє ʌєжє ɴɑ оБрɑдɑ довнћɑ гроБɴнцн снє Брɑнкє 

ʌƔкɑ ѣ ɴє могƔ Бнтн кɑко Бнћєтє 
Luka 

Svitava kod 

Ĉapljine (XVI-
XVII) 

V: 30 

kako κɑκо 

† ɑ сє ʌєжʜ  ɑдʜвоʜ д ɑшүʜћ доБ ʜ юɴɑκь ѣ Бʜχь 

моʌƔ ѣ сє вɑсь ɴє тʜцɑʜтє вʜ ћєтє Бʜтʜ κɑκо ѣ ɑ ѣ 

ɴє могƔ Бʜтʜ κɑκо вʜ 

Radivoj Drašĉić 

Podgradinje u 

Gornjem 

Hrasnu (XIV-
XV) 

V: 82 

kako κɑκо 

† ɑ сє ʌєжʜ  ɑдʜвоʜ д ɑшүʜћ доБ ʜ юɴɑκь ѣ Бʜχь 

моʌƔ ѣ сє вɑсь ɴє тʜцɑʜтє вʜ ћєтє Бʜтʜ κɑκо ѣ ɑ ѣ 

ɴє могƔ Бʜтʜ κɑκо вʜ 

Radivoj Drašĉić 

Podgradinje u 

Gornjem 

Hrasnu (XIV-

XV) 

V: 82 

kako кɑко 
ɴєкɑ сє ʒɴɑ кɑко проБн рɑосɑв вƔкнћєвнћь пƔть 

ʒɑ дƔшƔ мɑтєрнɴƔ н дɑ мɑсторомь с ɑспрь  

Hum kod 
Trebinja (XVI-

XVII) 

V: 124 

kako кɑко 

† ɑ сн гроБь … мнрƔшн … грɑднχ ʒɑ ово поүнв 

… ɑ тн н ѣ сɑ(мь) … кɑко н вн ɑ вн ћ(єтє Бн)тн 

кɑко н ѣɑ 
 

Gornje selo kod 
Bileće (XV) 

V: 137 

kako кɑко 

† ɑ сн гроБь … мнрƔшн … грɑднχ ʒɑ ово поүнв 

… ɑ тн н ѣ сɑ(мь) … кɑко н вн ɑ вн ћ(єтє Бн)тн 

кɑко н ѣɑ 
 

Gornje selo kod 
Bileće (XV) 

V: 137 

kako кɑко 

† ɑ сє ʌєжн ʒɑгорьц Брɑѣɴовнћь Брɑтнє кон 

вндн(тє) снє ʒʌɑмєɴнє Брɑтнє ѣ сɑмь Бнω кɑко вн 

ɑ вн ћєтє Бтн кɑко н ѣ 

Zagorac 

Brajanović 

Podbudovac 
kod Bileće 

(XV) 

V: 138 

kako кɑко 

† ɑ сє ʌєжн ʒɑгорьц Брɑѣɴовнћь Брɑтнє кон 

вндн(тє) снє ʒʌɑмєɴнє Брɑтнє ѣ сɑмь Бнω кɑко вн 

ɑ вн ћєтє Бтн кɑко н ѣ 

Zagorac 

Brajanović 

Podbudovac 

kod Bileće 

(XV) 

V: 138 
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kako κɑκо 

сʜє ʌєжʜ вƔκшɑь мʜт овʜћь ƔБʜшє мє ɴɑ сʌƔжБѣ 

гɴɑ могɑ мɑ ωсвєтʜ мє  ɑдє п ʜБʜсɑʌʜћь … κɑκо 

є вʜдʜто доБ омь ʜ г ɴомƔ 

Vukša Mitrović 
Zovi Do kod 
Nevesinja (prije 

1468) 

V: 172 

kako κɑκо 

вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴ(ɑ) ɑʒь Богдɑɴь ɴɑ д ɑгɑѣ ɴовʜ 

κɑмєɴʜ постɑвʜχь ɑ сє пʜсɑ вƔκɑш(ʜ)ɴɑ свомь 

гдɴʜ  ɑѣ κоʜ мє Бʜшє вєомѣ сьБʌƔдʜƔ ʒɑто моʌƔ 

вɑсь господо ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ ɴь є є үєтє вѣ 

Бʜтʜ κɑκо оɴь ɑ оɴь ɴє мо є κɑκо вʜ ʜ дɑ вʜстє 

дɑ ћєтє Ɣм ʜтʜ ʜ всʜ вʜ домƔ погʜɴƔтʜ п ɑвʜ ɑ 

пƔсть мʜ сʌɑвɑ үє тʜ сʌѣщ(ʜ) 

Dragaj  
Pojska kod 

Zenice (XV) 
V: 253 

kako κɑκо 

вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴ(ɑ) ɑʒь Богдɑɴь ɴɑ д ɑгɑѣ ɴовʜ 

κɑмєɴʜ постɑвʜχь ɑ сє пʜсɑ вƔκɑш(ʜ)ɴɑ свомь 

гдɴʜ  ɑѣ κоʜ мє Бʜшє вєомѣ сьБʌƔдʜƔ ʒɑто моʌƔ 

вɑсь господо ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ ɴь є є үєтє вѣ 

Бʜтʜ κɑκо оɴь ɑ оɴь ɴє мо є κɑκо вʜ ʜ дɑ вʜстє 

дɑ ћєтє Ɣм ʜтʜ ʜ всʜ вʜ домƔ погʜɴƔтʜ п ɑвʜ ɑ 

пƔсть мʜ сʌɑвɑ үє тʜ сʌѣщ(ʜ) 

Dragaj  
Pojska kod 

Zenice (XV) 
V: 253 

kako* кɑко 
ɑ сє ʌєжн вƔкшь дƔБүєвнћь Брɑтнє ѣɑ сɑмь Бнω 

кɑко вн ɑ вн ћєтє Б(нтн) … 

Vukša 
Dubĉević 

Radmilović-

Dubrava kod 

Bileće (XV) 

V: 143 

kakov κɑκовь 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 
Staro Selo kod 
Donjeg Vakufa 

(XIV-XV) 

V: 279 

kakovi κɑκовʜ 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 

Staro Selo kod 

Donjeg Vakufa 

(XIV-XV) 

V: 279 

kaluĊer* кɑʌƔћєрь ɑ сє ʌєжн кɑʌƔћєрь гʌнгорнє вєүɴɑ пɑмєть ємƔ 
kaluĊer 

Gligorije 

Radmilović-
Dubrava kod 

Bileće (XV-

XVI) 

V: 144 

kamen кɑмєɴ 
ɑ сє кɑмєɴ … нрнсɑвɑ мѣшнɴнћɑ Ɣ доБрωгɑ гдɴɑ 

водє χотнχь н могоχь  
Tvrdoci kod 
Foĉe (XV) 

V: 189 

kamen κɑмєɴ 
… ɴɑ пʌ … ʜ постɑвʜшє … ɴємƔ κɑмєɴ … ɴов ʜ 

гость ʜ … κоє ʜ  ɑдоє сɴь  

Košarići kod 
Ugljevika (XV-

XVI) 

V: 312 

kamen кɑмєɴ … Бь Б жн м … мнωкω .г. … кɑмєɴ ɴɑ ɴє … Mioko Bijeljina (XIV) B: 3 

kamen кɑмєɴь 

дɑ сє ʒɴɑ кɑко Бн Ɣ мɑркɑ пєтровнћь ωсɑмь 

снɴовɑ ωд пʌємєɴɑ понмнʌнћь н Ɣснкошє 

кɑмєɴь ɴɑ ωцɑ мɑркɑ н ɴɑ мɑтєрь днвɴƔ 

Petrović Marko 
i Divna 

Ledinac kod 
Lištice (XV) 

V: 2 

kamen кɑмєɴь 
† ɑ сє: ʌєжн: Бѣʌосɑвь ʌƔүнүь Ɣ своє црьквє 

пʌємєɴнтє: постɑвншє кɑмєɴь: снɴовє с … Ɣ 
Bêlosav Luĉiĉ Bijeljina (XV) B: 11 

kamena* кɑмєɴɑ † ɑ сє: Ɣсѣүє: рɑдоє: ковɑүь ωвɑн ωБɑ: кɑмєɴɑ  

Ţakovo u 
Popovu polju 

(XV) 

V: 105 
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kameni κɑмєɴʜ 

вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴ(ɑ) ɑʒь Богдɑɴь ɴɑ д ɑгɑѣ ɴовʜ 

κɑмєɴʜ постɑвʜχь ɑ сє пʜсɑ вƔκɑш(ʜ)ɴɑ свомь 

гдɴʜ  ɑѣ κоʜ мє Бʜшє вєомѣ сьБʌƔдʜƔ ʒɑто моʌƔ 

вɑсь господо ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ ɴь є є үєтє вѣ 

Бʜтʜ κɑκо оɴь ɑ оɴь ɴє мо є κɑκо вʜ ʜ дɑ вʜстє 

дɑ ћєтє Ɣм ʜтʜ ʜ всʜ вʜ домƔ погʜɴƔтʜ п ɑвʜ ɑ 

пƔсть мʜ сʌɑвɑ үє тʜ сʌѣщ(ʜ) 

Dragaj  
Pojska kod 

Zenice (XV) 
V: 253 

kamenicu кɑмєɴнцƔ овƔ кɑмєɴнцƔ Ɣснєүє Бошко сємƔɴовнћь  

Gradac kod 
Hutova (XVI-

XVII) 

V: 27 

kamenije κɑмєɴʜє 
… κɑмєɴʜє ƔʒвƔүє  ɑдовɑɴ с мʜʌʜмь с 

κ стʜѣɴʜɴомь с  ɑдɑшʜɴомь … (ж)ʜвотɑ ɴɑ сє 

Radovan i 

Radašin 

MeĊeĊa kod 

Višegrada 
(poslije 1439) 

V: 209 

kami к(ɑ)мн ɑ сє к(ɑ)мн в(н)тоɑ дɑковнχɑ Vitoj Dahović 

Radmilović-

Dubrava kod 
Bileće (XV-

XVI) 

V: 197 

kami кɑмн 

† ɑ сє ʌєжн кɴєʒь рɑдншɑ ʒʌоƔшнћь ɑ сє пншє 

кɑмн вƔковнћь ɴɑ ѣƔɴɑкɑ тƔмовƔ рьдншн 

ʒʌоƔшнћь 

knez Radiša 
Zloušić 

Kruševo kod 

Mostara (XIV-

XV) 

V: 7 

kami кɑмн 

ɑ сє∶ пншє∶ ɴɑ крьстƔ∶ юрѣɑ∶ дɑ є∶ ʒɴɑтн 

свɑкомƔ∶ үовнкƔ ∶юрɑн∶ нвɴовнћь кɑко∶ стєкоχь 

∶Бʌɑго ∶н ш ɴєгɑ∶ погнБоχ кɑмн∶ Ɣснүє∶ рɑднүь∶ 

ковɑүь 

Juraj Ivanović 
Arapi kod 
Mostara (XV) 

V: 13 

kami кɑмн 
† ɑ сє ʌєжн Божндɑрɑ вƔкɑұнћь ɑ сѣұє грƔБɑұь 

кɑмн 

Boţidar 

Vukaĉić 

Opliĉići kod 
Ĉapljine (oko 

1477) 

V: 34 

kami кɑмн 
† ɑ сє кɑмн ɴɑ вƔкцƔ ɴɑ пєтовнұƔ ɑ сє пнсɑ 

Боʌɑшнɴь Богɑүнћь 

Vukac 

P(r)etoviĉ 

Radimlja kod 

Stoca (XV-
XVI) 

V: 42 

kami кɑмн ɑ сє ʌєжн стѣпɑɴь ɑ үнɴнω кɑмн ωгость ковɑүь Stêpan 
Radimlja kod 

Stoca (XV) 
V: 46 

kami кɑмн 

† вь нмє ωтцɑ н снɴ(ɑ) н свєтогɑ дχɑ ɑ сє кɑмн 

стɑп⊦ɑɴɑ трѣдɑɴовнћь † ɑ сє пнсɑ ⊦ɑ дк 

ɴɑповнщь 

Stapjan 

Trêdanović 

Hodovo kod 
Stoca (XV-

XVI) 

V: 52 

kami кɑмн ɑ сє сѣүє грƔБɑүь кɑмн  

Boljuni kod 

Stoca (oko 

1477) 

V: 67 

kami κɑмʜ ɑ сє сѣүє г ƔБɑүь κɑмʜ ɴɑ вƔκшƔ ʒɑ пєть  ɑɴɑ Vukša 

Boljuni kod 

Stoca (oko 

1477) 

V: 68 

kami кɑмн 
сн χрɑмъ повн поп вƔүωсɑв ɑ с ɴємь χрнстɴн 

Бжон мɑрко кɑмн сɑпнсɑ сто домь 

Crkva sv. 

Nikole 

Panik kod 

Bileće (1474) 
V: 134 

kami кɑмн 

† ɑ сє ʌєжн нвɑɴь мрьү(н)ћь Ɣ доБрƔ прѣБнχь ɑ ʒɑ 

жнвотɑ ωв кɑмн постɑвнχь н ωстɑвнχ ʌєгоχ ɴ(ɑ) 

поʌовнɴƔ тко ʌн ћє Ɣʒєтн дɑ є прокʌєть 

Ivan Mrĉić 
Fatnica kod 

Bileće (XV) 
V: 150 

kami кɑмн ɑ сн кɑмн пɑвʌɑ жƔпɑɴовнћɑ 
Pavao 
Ţupanović 

Gradina kod 

Gacka (XV-

XVI) 

V: 163 

kami кɑмн 
сɑн кɑмн ωстонɴь н ово прɑвн рɑдоє ω дɑ є 

проост 
Ostoja 

Pridvorica kod 

Uloga (XV-

XVI) 

V: 181 

kami κɑмʜ 

† вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ 

вʌɑтκо вʌɑ(ћє)вʜћь κоʜ ɴє моʌɑшє ɴʜєдɴогɑ 

үʌовκɑ тьκмо гɴɑ ɑ ωБʜдє мɴого ʒємʌє ɑ домɑ 

погʜБє ɑ ʒɑ ɴʜмь ɴє остɑ ɴʜ сɴь ɴʜ Б ɑть ɑ ɴɑ ɴь 

Ɣсʜұє κɑмʜ ɴєговь воєводɑ мʜωтошь сʌƔжʜ гɴɑ 

Божʜωмь помоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостою κоʜ 

Ɣκопɑ вʌɑтκɑ помєɴƔ Бгɑ 

Vlatko 
VlaĊević 

VlaĊevina kod 

Rogatice (1399-

1415) 

V: 223 
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kami κɑмʜ 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 

Staro Selo kod 

Donjeg Vakufa 

(XIV-XV) 

V: 279 

kami κɑмʜ 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 

Staro Selo kod 

Donjeg Vakufa 
(XIV-XV) 

V: 279 

kami кɑмн 

† сє ʌєжʜ мнʌьць црьɴнүь доБрѣ жнвь доБрѣ Ɣмрѣ 

снɴɑ Ɣ ɴєгɑ ɴє Бншє снɴовьць кɑмн спост(ɑ)вɑ н 

то мƔ пнсɑ кƔʌьдƔкь † 

Milac Crniĉ 
Pragani kod 
Zvornika (XIV-

XV) 

V: 310 

kami* (κɑ)мʜ сѣүє (κɑ)мʜ вʌɑдʜмʜ  ɑ пʜсɑ мʜт ов(ʜ)ћ  
Crkvina na 
Glasincu (?) 

V: 228 

kami* кɑмн 

ɴєкɑ сє ʒɴɑ кɑмн ω(вь) Ɣснћє вь ɴɑвєʒє ɑ снɴ мƔ 

мноБрɑть н мнʌонко … ɴ Брɑтɑ простнть Богь … 

н 
 

Slivlje kod 

Gacka (XV-
XVI) 

V: 166 

kami* κɑмʜ 

† ɑ сє ʌєжʜ дɑБʜжʜвь д ɑшκовʜћь ɴɑ своєʜ ʒємʌʜ 

ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ κɑдɑ χтєχь поБʜтʜ тɑдɑ ʜ Ɣм ѣχь 

Ɣсѣүє ɴɑ мє κɑмʜ мʜʌƔтʜɴь κɑБʌовʜћь Ɣ годƔшʜ 

ɑ пʜсɑ ɴʜκоʌɑ д ɑгоʌєвʜћь 

Dabiţiv 

Drašković 

Brkići kod 

Kalesije (XV) 
V: 306 

kamin кɑмнɴь 
сн кɑмнɴь вɑрдɑ үн ʌн ѣ Бнω үн ʌн є сɑдє үн ʌн 

ɴєћ Бтн  

Kosor kod 

Blagaja (prije 

1411) 

V: 21 

kamin* кɑмнɴ 

ɑ сє ʌєжʜ с снɴом рɑднсɑвомь ɑ с(є) ʌєнжє ɴɑ 

свон пʌємєɴнтон овɑн кɑмнɴ ɴєɴɑд отɑц с вєүɴє 

помєɴн постɑвн снɴƔ мом жƔпɑɴƔ рɑдɑɴƔ н 

снɴƔ мƔ 

 

Šipovac u 

Podveleţju kod 

Mostara (XV-
XVI) 

V: 174 

Katalêna кɑтɑʌѣɴɑ 
… поѣ кɑтɑʌѣɴɑ свонм … є ɴєвѣстɑ стɑɴнсʌ … 

остɑв … н … ɴɑ ɴ … Ɣ вʌɑ … мƔ дɑ … 

gospoja 

Katalêna 

Vranjevo Selo 

kod Neuma 
(poslije 1349) 

V: 25 

kaznaca κɑʒɴцɑ 

† ɑ сє ʌєжʜ госпоѣ гоʜсɑвь κћʜ ю ʜѣ Бɑωшʜћɑ ɑ 

κƔћьɴʜцɑ воєводє  ɑдʜүɑ ɑ п ʜстɑ Ɣ κƔћʜ 

κɑʒɴцɑ сɑɴκɑ ʜ жƔпɑɴɑ Бʜʌʜѣκɑ с поүтєɴʜємь ʜ 

п ʜѣ свою вʜ Ɣ ʜ вʜшɴƔ сʌɑвƔ 

gospoja Gojsav 
Biskup kod 

Konjica (1398) 
V: 178 

kaznâca κɑʒɴьцɑ 

Ɣ (ʜ)мє вєʌьκо(гɑ) κɑʒɴьцɑ ɴєсьпʜɴє Б ьтɑ 

поʒʜдɑ Бѣʌоκɑ κɑʒɴьцɑ ɴєсьпʜɴƔ свогɑ 

господʜɴɑ ʜ ос(т)ɑвʜ сєБѣ мѣсто поʌьгь своєгɑ 

господʜɴɑ 

kaznac Nespina 
Malo Ĉajno kod 
Visokog (XIII) 

V: 247 

kaznâca κɑʒɴьцɑ 

Ɣ (ʜ)мє вєʌьκо(гɑ) κɑʒɴьцɑ ɴєсьпʜɴє Б ьтɑ 

поʒʜдɑ Бѣʌоκɑ κɑʒɴьцɑ ɴєсьпʜɴƔ свогɑ 

господʜɴɑ ʜ ос(т)ɑвʜ сєБѣ мѣсто поʌьгь своєгɑ 

господʜɴɑ 

kaznac Nespina 
Malo Ĉajno kod 

Visokog (XIII) 
V: 247 

kaznâcu κɑʒɴьцƔ 

† вь ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ ст го дχ ɑ сє ʌєжʜ  ɑБɑ Бж ʜɑ 

поʌʜχ ɑɴʜ⊦ɑ ɑ ʒовомь мʜ ьсκʜмь госпо⊦ɑ 

 ɑдɑүɑ жоyпɑɴɑ ɴєɴьцɑ үʜχо ʜћɑ κƔүьɴʜцɑ ɑ 

ɴєвѣстɑ жƔпɑɴɑ в ɑтьκɑ ʜ сʌƔгє дɑБʜжʜвɑ ʜ 

тєпьүʜıє  стʜпьκɑ ɑ κьүʜ жƔпɑɴɑ мʜʌьтѣɴɑ 

д ɑжʜвоıє вʜκɑ ɑ κɑʒɴьцƔ сɴʜκƔ сєст ɑ ɑ постɑвʜ 

сь Бѣʌѣгь ɴє сɴ ь дɑБʜжʜвь с Бжʜωмь помощʜю 

сɑмь (с) своʜмʜ ʌƔдьмʜ ɑ вь дɴ(ʜ) гдɴɑ κ ɑʌɑ 

Polihranija 

Radaĉa 

Veliĉani u 

Popovu polju 
(1377-1391) 

V: 102 
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тв ьтκɑ 

kći κьүʜ 

† вь ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ ст го дχ ɑ сє ʌєжʜ  ɑБɑ Бж ʜɑ 

поʌʜχ ɑɴʜ⊦ɑ ɑ ʒовомь мʜ ьсκʜмь госпо⊦ɑ 

 ɑдɑүɑ жоyпɑɴɑ ɴєɴьцɑ үʜχо ʜћɑ κƔүьɴʜцɑ ɑ 

ɴєвѣстɑ жƔпɑɴɑ в ɑтьκɑ ʜ сʌƔгє дɑБʜжʜвɑ ʜ 

тєпьүʜıє  стʜпьκɑ ɑ κьүʜ жƔпɑɴɑ мʜʌьтѣɴɑ 

д ɑжʜвоıє вʜκɑ ɑ κɑʒɴьцƔ сɴʜκƔ сєст ɑ ɑ постɑвʜ 

сь Бѣʌѣгь ɴє сɴ ь дɑБʜжʜвь с Бжʜωмь помощʜю 

сɑмь (с) своʜмʜ ʌƔдьмʜ ɑ вь дɴ(ʜ) гдɴɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ 

Polihranija 

Radaĉa 

Veliĉani u 
Popovu polju 

(1377-1391) 

V: 102 

kći κћʜ 

† ɑ сє ʌєжʜ госпоѣ гоʜсɑвь κћʜ ю ʜѣ Бɑωшʜћɑ ɑ 

κƔћьɴʜцɑ воєводє  ɑдʜүɑ ɑ п ʜстɑ Ɣ κƔћʜ 

κɑʒɴцɑ сɑɴκɑ ʜ жƔпɑɴɑ Бʜʌʜѣκɑ с поүтєɴʜємь ʜ 

п ʜѣ свою вʜ Ɣ ʜ вʜшɴƔ сʌɑвƔ 

gospoja Gojsav 
Biskup kod 
Konjica (1398) 

V: 178 

kći кћн 
† ɑ сє ʌєжн госпоѣ Бєωкɑ крьстнѣшнɴов(ɑ) кћн 

прнБнсɑвɑ косɑү(є) ɑ пнсɑ вокɑш 
Beoka 

Vlaholje kod 

Kalinovika 

(XIV) 

V: 186 

kd к д  
† ɑ сє ʌєжʜ воєводɑ рɑдосɑвь χрɑБрєɴь ʒ г   

ʌѣто ɑпрнʌɑ к д  

vojvoda 

Radosav 
Hrabren 

Ošanići kod 

Stoca (24. april 
1505) 

V: 55 

kipi кнпн 

ɑ ʌƔкє стнєпɑɴовɑ роднχ сє Ɣ вєʌнкƔ рɑдость ɑ 

Ɣмр(ѣχь) Ɣ вєʌнкƔ жɑʌость ɑ сє кнпн є 

томɑшєвнƔ Борє ɑ дɑ мƔ дєсєто врєдн 
 

Svitava kod 

Ĉapljine (XV) 
V: 31 

klet κʌєть 

ɑ сє ʌєжʜ вƔκь сʜɴь κɴєʒɑ ωБ ɑдɑ (с) сєст омь 

єʌомь ʜ поκɑмєɴовɑ гɑ мɑтʜ ɑɴɑ κʌєть ʜ 

п оκʌ(є)ть тκо ћє κ є(ɴƔ)тʜ Ɣ мє 

Vuk i Jela 

Podgradinje u 

Gornjem 

Hrasnu (XV-
XVI) 

V: 83 

klete кʌєтє 

† ɑ сє ɴєкɑ сє ʒɴɑ єрє ƔБн пƔськɑ БрєшкƔ 

Боровнүнћɑ ɑ дɑ сƔ кʌєтє тє рƔкє коє Бн ωвон 

прнторнʌє 

Breško 
Boroviĉić 

Han-Pobrdica 
kod Stoca (XV) 

V: 41 

Kljuĉeme κʌƔүємє 

† ɑ сє ʌєжʜ  ɑдоɴɑ  ɑтκовʜћь погʜБоχь пдь 

г ɑдомє пдь κʌƔүємє ʒɑ свогɑ гдɴɑ воєводƔ 

сɑɴд(ɑ)ʌɑ 

Radonja 

Ratković 

Kljuĉ kod 
Gacka (1404-

1415) 

V: 159 

knez кɴєʒ 

† ɑ сє ʌєжн кɴєʒ вʌɑднсʌɑвь жƔпɑɴɑ ɴнкоʌє снɴь 

Бɑɴɑ стѣпɑɴɑ ɴєтн ɑ ʌєжн ɴɑ свон ʒємʌн ɴɑ 

пʌємєто ɑ пнсɑ помоүɑɴь 

knez Vladislav 
Vranjevo Selo 
kod Neuma 

(poslije 1363) 

V: 24 

knez κɴєʒ 
ɑ снє поүʜвɑ κɴєʒ  ɑдʜү смє ɴʜ  ɑБ Божʜ тʜто  

χ ɑмɑ сєго 
knez Radiĉ 

Draĉevo u 

Popovu polju 

(XV) 

V: 107 

knez кɴєʒ(ь) 

† ɑ сєн ʌєжн кɴєʒ(ь) рɑднвон вʌɑтковнћь Ɣ тон 

врнмє ɴɑнБоʌн мƔжь Ɣ дƔБрɑвɑχь Бнχь … ɑ вƔрєБ 

ʌɑвь сєн сѣүє грƔБɑүь ковɑүь 

knez Radivoj 

Vlatković 

Opliĉići kod 

Ĉapljine (oko 
1477) 

V: 36 

knez кɴєʒь 

† ɑ сє ʌєжн кɴєʒь рɑдншɑ ʒʌоƔшнћь ɑ сє пншє 

кɑмн вƔковнћь ɴɑ ѣƔɴɑкɑ тƔмовƔ рьдншн 

ʒʌоƔшнћь 

knez Radiša 

Zloušić 

Kruševo kod 

Mostara (XIV-
XV) 

V: 7 

knez кɴєʒь 
† ɑ сє ʌєжн кɴєʒь пɑвɑω комʌѣɴовнћь ɴɑ свон 

пʌємєɴнтон ɴɑ проʒрɑүцƔ Ɣ дɴн воєводє сɑɴдɑʌь 

knez Pavao 

Komlênović 

Bakri kod 
Ĉitluka (1423-

1434) 

V: 11 

knez кɴєʒь 

† ɑ сє ʌєжн кɴєʒь пɑвɑω комʌнɴовнћь ɴɑ свон 

(пʌє)мєɴнтон ɴɑ проʒрɑүцƔ Ɣ дɴн воєводє 

сɑɴдɑʌь кон гɑ поүтєɴо н внрɴо сʌƔжɑшє Ɣүрьто 

Ɣүрьто ɴɑ пʌємєɴнтєн 

knez Pavao 

Komlinović 

Bakri kod 

Ĉitluka (1423-
1434) 

V: 12 

knez кɴєʒь 

† ɑ сє ʌєжн жƔпɑɴь юроє конɴо погБєБє ɴɑ 

поүтєɴо сʌƔжБн ʒɑ св(огь) гдɴɑ ɑ поБнʌнжн гɑ 

кɴєʒь 

ţupan Juroje 

Kruševo kod 

Stoca (prije 
1471) 

V: 39 

knez кɴєʒь 

† ɑ сє ʌєжʜ кɴєʒь вʌɑћь Бнєʌнћь Ɣ своωн црьквн 

Ɣ свєтомь ʌɑʒɑрƔ үʌовѣүє тɑко дɑ ɴнєсн прокʌєть 

ɴє тнкɑн Ɣ мє 

knez VlaĊ 

Bijelić 

Vlahovići kod 

Ljubinja (XV) 
V: 95 

knez кɴєʒь 
ɑ сє ʌєжʜ кɴєʒь ʒоть снɴь кɴєʒɑ пєтрɑ ʌєжє в ʌєто 

ʒп 
knez Zot 

Domaševo kod 

Trebinja (1572) 
V: 114 
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knez κɴєʒь 

† вь дɴʜ гдɴɑ воєдє сɑɴдѣʌɑ ɑ сєʜ ʌєжʜ κɴєʒь 

поκ ɑѣць ωʌʜвє овʜћь Б ɑтʜω ʜ вʌɑстєʌє ѣ 

поκ ɑѣць гɴƔ момƔ сʌƔгɑ що моχь вь п ɑвɑдʜ 

тоʌʜκо χоχь Ɣ момь домʜ Богь мʜ подʜʌʜ ѣ 

могɑχь гɴɑ могɑ ʜ д Ɣгɑ могɑ Ɣ поүтєɴʜ п ʜѣтʜ 

ʜ Ɣ томь момь доБ ʜ догє см ьть Ɣ в ємє жнвотɑ 

домь моѣ ωжɑʌостнχь 

knez Pokrajac 

Oliverović 

Vrpolje kod 

Trebinja (1413) 
V: 117 

knez кɴєʒь 
† ɑ сє ʌєжн кɴєʒь вƔкосɑвь пʌншүнћь пнсɑ 

срɑцнɴь вƔкосɑʌнћь 

knez Vukosav 

Plišĉić 

Stepen kod 

Gacka (XIV) 
V: 160 

knez кɴєʒь 
† вь нмє Б ɑ сє ʌєжн рɑБь Божн кɴєʒь рɑдосʌɑвь 

шнрнɴнүь 

knez Radoslav 

Širiniĉ 

Sopotnica kod 

Goraţda (XV) 
V: 192 

knez κɴєʒь † ɑ сє ʌєжʜ κɴєʒь  ɑдоє Ɣʒєтʌʜћь 
knez Radoje 

Uzetlić 

Sljedovići kod 

Rogatice (XV) 
V: 216 

knez κɴєʒь 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтг ɑ дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

κɴєʒь Бɑтʜћь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ 

мʜʌостʜю Бжʜ омь ʜ сʌɑвɴогɑ гɴдɴ ɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ κɴєʒь Босɑɴьсκʜ ɴɑ вʜсоκомь сє поБоʌʜχь 

ɴɑ дƔБоκƔмє мє дɴь доʜдє сʜ Бʜʌʜгь постɑвʜ 

госпоѣ вƔκɑвɑ с моʜмʜ доБ ʜмʜ жʜвƔ мʜ вѣ ɴо 

сʌƔжɑшє ʜ м твƔ мʜ посʌƔжʜ 

knez Batić 

Kopošići kod 

Ilijaša 

(16.8.1420-

18.8.1421) 

V: 245 

knez κɴєʒь 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтг ɑ дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

κɴєʒь Бɑтʜћь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ 

мʜʌостʜю Бжʜ омь ʜ сʌɑвɴогɑ гɴдɴ ɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ κɴєʒь Босɑɴьсκʜ ɴɑ вʜсоκомь сє поБоʌʜχь 

ɴɑ дƔБоκƔмє мє дɴь доʜдє сʜ Бʜʌʜгь постɑвʜ 

госпоѣ вƔκɑвɑ с моʜмʜ доБ ʜмʜ жʜвƔ мʜ вѣ ɴо 

сʌƔжɑшє ʜ м твƔ мʜ посʌƔжʜ 

knez Batić 

Kopošići kod 

Ilijaša 

(16.8.1420-
18.8.1421) 

V: 245 

knez κɴєʒь 

сє ʒɑʌмєɴɴʜє κɴєʒɑ  ɑдоѣ вєʌʜκогɑ κɴєʒɑ 

Босɑɴсκогɑ ɑ постɑвʜ є сʜɴь ɴєговь κɴєʒь  ɑдʜүь 

ʒ Божʜомь помоћю ʜ своʜχь вѣ ɴѣχь ɑ с ʜɴомь 

ɴʜєдɴомь ʜɴомь помоұʜю ɴєго сɑмь оɴь 

knez Radoje 
Toplica u 
Lepenici (1405-

1417) 

V: 251 

knez κɴєʒь сє ʌєжʜ κɴєʒь п ʜɴ knez Prin  
Šumnjaci kod 
Glamoĉa (XVI) 

V: 263 

kneza кɴєʒɑ 
ɑ пншє рɑдоɴɑ мɑрковнү кɴєʒɑ мнрɑ рɑдвнү ɴɑ 

своєн үрьто үрьто 

knez Mir(k)o 
Rad(oje)viĉ 

Knešpolje kod 

Lištice (1398-

1408) 

V: 4 

kneza κɴєʒɑ 

ɑ сє ʌєжʜ вƔκь сʜɴь κɴєʒɑ ωБ ɑдɑ (с) сєст омь 

єʌомь ʜ поκɑмєɴовɑ гɑ мɑтʜ ɑɴɑ κʌєть ʜ 

п оκʌ(є)ть тκо ћє κ є(ɴƔ)тʜ Ɣ мє 

Vuk i Jela 

Podgradinje u 
Gornjem 

Hrasnu (XV-

XVI) 

V: 83 

kneza кɴєʒɑ 
ɑ сє ʌєжʜ кɴєʒь ʒоть снɴь кɴєʒɑ пєтрɑ ʌєжє в ʌєто 

ʒп 
knez Zot 

Domaševo kod 
Trebinja (1572) 

V: 114 

kneza κɴєʒɑ 

въ дɴʜ κɴєʒɑ вєʌʜєгɑ м†χо†ʌɑ въм ѣ жоyпɑɴъ 

г ъдъ т ѣБъ†ɴъсκ† ʜ въ то ʌѣто ʒ†дɑ ємоy  ɑκоy 

Б ɑтъ жоyпɑɴъ  ɑдомʜ ъ съ сɴъмʜ єговѣмʜ † 

жєɴɑ ємоy твɑ ɑ моʜст ъ ʜмɴємъ Б ɑѣ Бжє тʜ 

дɑʜ ʒд ɑвʜє 

ţupan Grd 
Police kod 
Trebinja (1151-

1177) 

V: 129 

kneza кɴєʒɑ 
поʌєтɑ дрƔсɑɴъ дрɑжєтɑ үнɴƔ рɑкƔ ɴɑдъ 

мɑтєрню Ɣ дъɴн сʌɑвъɴъгɑ кɴєʒɑ χрɑмъкɑ 
Crkva sv. Petra 

Ĉiĉevo kod 

Trebinja (1177-
1200) 

V: 130 

kneza кɴєʒɑ 
† сн Бʌгь кɴєʒɑ тврьднсɑвɑ Брснɴћ поүтєɴ внтєʒ 

ωвдн ѣдɴь дондє 

knez Tvrdisav 

Brsin(i)ć 

Bujakovina u 

Mreţici kod 
Foĉe (XIV-XV) 

V: 187 

kneza κɴєʒɑ 

† вь ʜмє ωцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєто(гɑ) дχ ɑ сє ʌєжʜ 

воєводɑ мʜωтошь (с) своʜмь (с)ʜɴомь стѣпκомь 

свомƔ гдɴƔ вʌɑтκƔ вʌɑћєвʜћƔ κоɴь ɴогƔ κоʜ мƔ 

посʌƔжʜ жʜвƔ ɑ м ьтвɑ поБʜʌʜжʜ Божʜмь 

(п)омоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостʜю ʜ п ɑвʜ 

воєводɑ мʜωтошь ʜ мɴого ωт моє  Ɣκє ɴɑ ʒємʌʜ 

Бʜ ɑ ѣ ɴʜ ωт єɴɴє ɴʜκо ь ɴє Бʜ м ьтвь ɴє χ гɑ 

ƔБʜт ɑ ʜ сє κопɑʜтє ɴɑ пʌємє(ɴн)томь 

vojvoda Miotoš 
sa sinom 

Stêpkom 

VlaĊevina kod 
Rogatice (prije 

1463) 

V: 222 
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kneza κɴєʒɑ 

† вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ 

вʌɑтκо вʌɑ(ћє)вʜћь κоʜ ɴє моʌɑшє ɴʜєдɴогɑ 

үʌовκɑ тьκмо гɴɑ ɑ ωБʜдє мɴого ʒємʌє ɑ домɑ 

погʜБє ɑ ʒɑ ɴʜмь ɴє остɑ ɴʜ сɴь ɴʜ Б ɑть ɑ ɴɑ ɴь 

Ɣсʜұє κɑмʜ ɴєговь воєводɑ мʜωтошь сʌƔжʜ гɴɑ 

Божʜωмь помоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостою κоʜ 

Ɣκопɑ вʌɑтκɑ помєɴƔ Бгɑ 

Vlatko 

VlaĊević 

VlaĊevina kod 

Rogatice (1399-
1415) 

V: 223 

kneza κɴєʒɑ 

вɑ ʜмє Божʜє ɑ сє ʌєжʜ оʒ ʜɴь κопʜєвʜћь 

жƔпɑɴь κɴєʒɑ пɑвʌɑ сє пʜсɑ дʜѣκь мʜʌосɑʌʜћь 

 ɑдоє ʜћь см ьтʜ ɴє поʜсκɑχь ɴɑвʜдѣɴь 

κ ɑʌєвсв(ɑ) Босɑɴсκогɑ ʜ госпоцтвɑ с ьБьсκогɑ 

ʒɑ могɑ гɴɑ сʌƔжБƔ Бодошє мє ʜ сѣκошє мє ʜ 

стѣ ɑшє ʜ тƔʜ см ьтʜ ɴє допɑдоχь ʜ Ɣм ʜχь ɴɑ 

 ощство χ ʜство ʜ гɴ мє воєводɑ ωκ ʜʌʜ ʜ 

Ɣκопɑ ʜ поБѣ(ʌѣ)жʜ 

Ozrin Kopijević 
Varošište u 
Borĉu (XV) 

V: 224 

kneza κɴєʒɑ 

сє ʒɑʌмєɴɴʜє κɴєʒɑ  ɑдоѣ вєʌʜκогɑ κɴєʒɑ 

Босɑɴсκогɑ ɑ постɑвʜ є сʜɴь ɴєговь κɴєʒь  ɑдʜүь 

ʒ Божʜомь помоћю ʜ своʜχь вѣ ɴѣχь ɑ с ʜɴомь 

ɴʜєдɴомь ʜɴомь помоұʜю ɴєго сɑмь оɴь 

knez Radoje 

Toplica u 

Lepenici (1405-

1417) 

V: 251 

kneza κɴєʒɑ 

сє ʒɑʌмєɴɴʜє κɴєʒɑ  ɑдоѣ вєʌʜκогɑ κɴєʒɑ 

Босɑɴсκогɑ ɑ постɑвʜ є сʜɴь ɴєговь κɴєʒь  ɑдʜүь 

ʒ Божʜомь помоћю ʜ своʜχь вѣ ɴѣχь ɑ с ʜɴомь 

ɴʜєдɴомь ʜɴомь помоұʜю ɴєго сɑмь оɴь 

knez Radoje 

Toplica u 

Lepenici (1405-
1417) 

V: 251 

kneza κьɴєʒɑ 

† ɑ сє ʌєжʜ вогьұʜɴь κьɴєʒɑ стʜпκɑ Ɣ … ʜћɑ сʜɴь 

ɴɑ сьвоѣоʜ ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ д Ɣжʜɴо 

жɑʌʜтє мє мʌɑдь сʜ сєгɑ свʜтɑ отʜдоχь ɑ єдьɴь 

Бʜχь Ɣ мɑʜκє ɑ сє пʜсɑ Ɣгɑ ɑκь 

Vogĉin 
Kotorac kod 

Ilidţe (XV) 
V: 207 

kneza кьɴєʒɑ … сє пнсɑ дьѣɑкь кьɴєʒɑ χрьвɑтнɴɑ  

Osredak kod 

Doboja (1299-
1314) 

V: 278 

knezu κɴєʒƔ 
† вɑ (ʜ)мє: Бɑ: доБ огɑ: сє: ʒʜдɑ: мʜχɑʌь: свомƔ: 

гдɴ Ɣ: κɴєʒƔ: вƔκƔ  
knez Vuk 

Mali Mošunj 

kod Travnika 

(XV) 

V: 256 

Kneţanin кɴєжɑɴнɴь 

… (г)єорьгнє ɑ ʒовомь … доБрнχьɴнүь 

(пʌ)ємєɴнтн кɴєжɑɴнɴь сє постɑвн(шє) :д: снɴн: 

χр … 

Georgije 
Bijeljina 

(XIV/XV) 
B: 10 

knjigu (к)ɴʜгƔ 

сʜє: ʌєжʜ: мʜχоʜо: грɑχовүʜћь: прɑвє: в(ʜ)рє 

рʜмскє (к)оʜ: поүтєɴо (χ)оћɑшє ʜ (Б)огƔ сє 

мо(ʌɑ)шє: ʜ доБро (к)ɴʜгƔ: ʒɴɑ(шє дɑ)ʜ мƔ Бо(жє 

дƔ)шʜ д(ɑ) БƔдє (спɑсє)ɴь 

Mihojo 

Grahovĉić 

Brajkovići kod 

Bile (XVI) 
T: 3 

ko ко 

сє ʌєжн нвɑɴь ɴɑ своєн ʒємʌн Брɑтнѣ н дрƔжнɴо 

жɑʌнтє мє ѣ сьмь Бнʌь ѣко вн ɑ вн үьтє Бнтн ко н 

ѣ сє пнсɑ рɑдѣү 

Ivan 
Preĉani ispod 
Treskavice 

(XIV-XV) 

V: 205 

ko ко 

сє ʌєжʜ нвɑɴь вƔкнћєвнћь ɴєкɑ ʒɴɑ Ɣ тн д(ɑ)ɴ дɑ 

коɴо постɑвн тɑн Бнʌєгь мн Ɣшѣүє Брɑт мн 

Бʌɑгоѣ рƔкɑ снɴɑ могɑ ко д(о)вєжє овє костн 

Ivan Vukićević 

Podgradinje u 

Gornjem 

Hrasnu (XV-

XVI) 

V: 81 

Koĉerinom κоұє ʜɴомь 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 

Milošević  

Koĉerin kod 
Lištice (1410-

1411) 

V: 1 

koga когɑ 

† ɑ сє ʌєжн стонсɑвь мнʌошєвнћь ɴɑ свон ʒємʌн 

ɴɑ пʌємєɴнтон когɑ мɴого ʌƔдн ʒɴɑшє ɑ сє ұнɴн 

прнБнʌь Бѣʌопүєʌɑɴнɴь ɑ пнсɑ днвьɴь сɴь єговь 

Stojsav 
Milošević 

Gradac kod 
Konjica (XV) 

V: 16 
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koja κоѣ 

ɑ сє ɴєκɑ сє ʒɴɑ тκо ωв … (ʌ)єжʜ тв ь … м … 

цɑ ʜћɑ м … сʜɴь (с) своʜωмь  Ɣжомь ωво ʌєжʜ 

вɑ ɴɑ своʜω Бɑщʜɴє тκо ɴє ʒɴɑ ɑ ʒɴɑш дɑ 

п оκʌєтɑ  Ɣκɑ тɑ κоѣ ћє ωво п ємєстʜтʜ Б ɑтʜє 

погʜБоχь 

Tvr(tko) i Ruţa 
Pazalje kod 
Rudog (XV) 

V: 215 

koja κоѣ 

ʜ погʜБє ɴɑ Бою дєспотовƔ ɑ сʜ є Бʜʌгь мɑχмƔтɑ 

Б ɑɴκовʜћɑ ɴɑ своʜ Бɑштʜɴє ɴɑ пєт овƔ поʌƔ дɑ 

є Бʌɑ с овєɴɑ  Ɣκɑ κоѣ сʜєүє ʜ пʜсɑ 

Mahmut 

Branković 

Brankovići kod 

Rogatice (1454-
1459) 

V: 225 

koje коє 

† ɑ сє ɴєкɑ сє ʒɴɑ єрє ƔБн пƔськɑ БрєшкƔ 

Боровнүнћɑ ɑ дɑ сƔ кʌєтє тє рƔкє коє Бн ωвон 

прнторнʌє 

Breško 

Boroviĉić 

Han-Pobrdica 

kod Stoca (XV) 
V: 41 

koji кон 

† ɑ сє ʌєжн кɴєʒь пɑвɑω комʌнɴовнћь ɴɑ свон 

(пʌє)мєɴнтон ɴɑ проʒрɑүцƔ Ɣ дɴн воєводє 

сɑɴдɑʌь кон гɑ поүтєɴо н внрɴо сʌƔжɑшє Ɣүрьто 

Ɣүрьто ɴɑ пʌємєɴнтєн 

knez Pavao 

Komlinović 

Bakri kod 

Ĉitluka (1423-
1434) 

V: 12 

koji кон 

† ɑ сє ʌєжн ʒɑгорьц Брɑѣɴовнћь Брɑтнє кон 

вндн(тє) снє ʒʌɑмєɴнє Брɑтнє ѣ сɑмь Бнω кɑко вн 

ɑ вн ћєтє Бтн кɑко н ѣ 

Zagorac 

Brajanović 

Podbudovac 

kod Bileće 
(XV) 

V: 138 

koji кон 

||| ɑ сє ʌєжн пєтɑрь мнʌɑɴов єɴо пєрн мєтɑ єговɑ 

жєɴɑ н ʒдє вɑн помєɴнтє гɑ прнɴɑпнсɑ нвɑɴє 

кон єднɴо пєрɑ єговн овє дɑɴє 

Petar 

Gradnići kod 

Ţitomislića 
(XVI) 

V: 194 

koji κоʜ 

† вь ʜмє ωцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєто(гɑ) дχ ɑ сє ʌєжʜ 

воєводɑ мʜωтошь (с) своʜмь (с)ʜɴомь стѣпκомь 

свомƔ гдɴƔ вʌɑтκƔ вʌɑћєвʜћƔ κоɴь ɴогƔ κоʜ мƔ 

посʌƔжʜ жʜвƔ ɑ м ьтвɑ поБʜʌʜжʜ Божʜмь 

(п)омоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостʜю ʜ п ɑвʜ 

воєводɑ мʜωтошь ʜ мɴого ωт моє  Ɣκє ɴɑ ʒємʌʜ 

Бʜ ɑ ѣ ɴʜ ωт єɴɴє ɴʜκо ь ɴє Бʜ м ьтвь ɴє χ гɑ 

ƔБʜт ɑ ʜ сє κопɑʜтє ɴɑ пʌємє(ɴн)томь 

vojvoda Miotoš 

sa sinom 
Stêpkom 

VlaĊevina kod 

Rogatice (prije 
1463) 

V: 222 

koji κоʜ 

† вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ 

вʌɑтκо вʌɑ(ћє)вʜћь κоʜ ɴє моʌɑшє ɴʜєдɴогɑ 

үʌовκɑ тьκмо гɴɑ ɑ ωБʜдє мɴого ʒємʌє ɑ домɑ 

погʜБє ɑ ʒɑ ɴʜмь ɴє остɑ ɴʜ сɴь ɴʜ Б ɑть ɑ ɴɑ ɴь 

Ɣсʜұє κɑмʜ ɴєговь воєводɑ мʜωтошь сʌƔжʜ гɴɑ 

Божʜωмь помоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостою κоʜ 

Ɣκопɑ вʌɑтκɑ помєɴƔ Бгɑ 

Vlatko 

VlaĊević 

VlaĊevina kod 
Rogatice (1399-

1415) 

V: 223 

koji κоʜ 

† вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ 

вʌɑтκо вʌɑ(ћє)вʜћь κоʜ ɴє моʌɑшє ɴʜєдɴогɑ 

үʌовκɑ тьκмо гɴɑ ɑ ωБʜдє мɴого ʒємʌє ɑ домɑ 

погʜБє ɑ ʒɑ ɴʜмь ɴє остɑ ɴʜ сɴь ɴʜ Б ɑть ɑ ɴɑ ɴь 

Ɣсʜұє κɑмʜ ɴєговь воєводɑ мʜωтошь сʌƔжʜ гɴɑ 

Божʜωмь помоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостою κоʜ 

Ɣκопɑ вʌɑтκɑ помєɴƔ Бгɑ 

Vlatko 

VlaĊević 

VlaĊevina kod 

Rogatice (1399-
1415) 

V: 223 

koji κоʜ 

… ʌтχ: Богомь ɑ сє ʌєжʜ: вьκьсɴ … (с)воʜ ʒємʌє 

ɴɑ п ʜмɑ … κоʜ Бʜшє: Ɣ   … постɑвʜшє: єговь: 

… сʜɴовь Бѣʌьгь: ɑ пʜсɑ … 

Vuksan  

Dištica u 

Jelaškama kod 

Olova (XV-

XVI) 

V: 239 

koji κоʜ 

вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴ(ɑ) ɑʒь Богдɑɴь ɴɑ д ɑгɑѣ ɴовʜ 

κɑмєɴʜ постɑвʜχь ɑ сє пʜсɑ вƔκɑш(ʜ)ɴɑ свомь 

гдɴʜ  ɑѣ κоʜ мє Бʜшє вєомѣ сьБʌƔдʜƔ ʒɑто моʌƔ 

вɑсь господо ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ ɴь є є үєтє вѣ 

Бʜтʜ κɑκо оɴь ɑ оɴь ɴє мо є κɑκо вʜ ʜ дɑ вʜстє 

дɑ ћєтє Ɣм ʜтʜ ʜ всʜ вʜ домƔ погʜɴƔтʜ п ɑвʜ ɑ 

пƔсть мʜ сʌɑвɑ үє тʜ сʌѣщ(ʜ) 

Dragaj  
Pojska kod 

Zenice (XV) 
V: 253 

koji кон 
† ɑ сє ʌєжʜ дɑБнжнвь мɑрьковнүь кон дɑɴь 

ʌєг(оχ)ь тнмє … Б(р)ɑть мон вƔкь поБнʌєжн 

Dabiţiv 

Markoviĉ 

ĐurĊevac na 

Drini (XV) 
V: 315 

koji κωʜ 

χɑсɑɴь ʜ ɑχмɑть дьвɑ  ɑдʜʌовʜћɑ сʜɴɑ ʜ ωто 

стɑ ʜ χɑсɑɴь Ɣм о є ʜ ωто Бʜєшє є ь Бʜшє 

ƔʒƔ ьχƔ үовєκє ɑ юɴɑүє юɴɑκɑ ʜ тоʜ ɴєговь 

Б ɑть ɑχмɑть вєʌʜκє жɑʌостʜ  ɑдʜ пʜсɑшє ωвω ʜ 

дɑ є Бʌɑсовєɴь тκо ћє п оʜтʜ ʜ п оκʌєт є κωʜ 

Hasan i Ahmat 
Radilović 

Ĉadovina kod 

Rogatice (XV-

XVI) 

V: 217 
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п ʜвɑʌʜтʜ 

koji кƔн 

† ɑ сє пншє рɑдовɑць вƔкɑɴовнћь кƔн ʒɴɑχь 

цьрнɴƔ Ɣ воєводє н догь мƔ ɴє сгрншнχь 

прнѣтєʌє ɴє нʒгƔБнχь 
 

Hutovo (XV) V: 29 

koji (к)оʜ 

сʜє: ʌєжʜ: мʜχоʜо: грɑχовүʜћь: прɑвє: в(ʜ)рє 

рʜмскє (к)оʜ: поүтєɴо (χ)оћɑшє ʜ (Б)огƔ сє 

мо(ʌɑ)шє: ʜ доБро (к)ɴʜгƔ: ʒɴɑ(шє дɑ)ʜ мƔ Бо(жє 

дƔ)шʜ д(ɑ) БƔдє (спɑсє)ɴь 

Mihojo 

Grahovĉić 

Brajkovići kod 

Bile (XVI) 
T: 3 

koji* кон 
ɑ сє пнсɑ врсɑɴь косɑрнүь сƔжɑɴь кон сє ɴє 

рɑдƔє  

Blagajgrad 

(XV) 
V: 20 

kojino конɴо 

† ɑ сє ʌєжн жƔпɑɴь юроє конɴо погБєБє ɴɑ 

поүтєɴо сʌƔжБн ʒɑ св(огь) гдɴɑ ɑ поБнʌнжн гɑ 

кɴєʒь 

ţupan Juroje 

Kruševo kod 

Stoca (prije 
1471) 

V: 39 

Komlênović комʌѣɴовнћь 
† ɑ сє ʌєжн кɴєʒь пɑвɑω комʌѣɴовнћь ɴɑ свон 

пʌємєɴнтон ɴɑ проʒрɑүцƔ Ɣ дɴн воєводє сɑɴдɑʌь 

knez Pavao 

Komlênović 

Bakri kod 
Ĉitluka (1423-

1434) 

V: 11 

Komlinović комʌнɴовнћь † ɑ сє ʌєжн нвɑɴншь комʌнɴовнћь 
Ivaniš 

Komlinović 

Bakri kod 

Ĉitluka (XV) 
V: 9 

Komlinović комʌнɴовнћь 

† ɑ сє ʌєжн кɴєʒь пɑвɑω комʌнɴовнћь ɴɑ свон 

(пʌє)мєɴнтон ɴɑ проʒрɑүцƔ Ɣ дɴн воєводє 

сɑɴдɑʌь кон гɑ поүтєɴо н внрɴо сʌƔжɑшє Ɣүрьто 

Ɣүрьто ɴɑ пʌємєɴнтєн 

knez Pavao 

Komlinović 

Bakri kod 

Ĉitluka (1423-
1434) 

V: 12 

komu κомƔ 

ɑ сє ʌєжʜ д ɑгʜʌо (мʜ)ʌєт(ʜ)үь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜто (ɴɑ) допɑцʜχ п ɑвʜχь ʌєть  м  сƔ 

своємь  одомь воʌʜɴʜ үʌовѣκь κомƔ мƔ годѣ 

сʌƔжʜтʜ гоʜсподѣɴƔ ɑ κомƔ годѣ сʌƔжɑшє 

вѣ ьɴь мƔ Бєшє ʜ сє пʜсɑ д ɑгʜшɑ сʜɴь єговь 

Dragilo 
Donji Dopasci 
kod Kladnja 

(XV) 

V: 234 

komu κомƔ 

ɑ сє ʌєжʜ д ɑгʜʌо (мʜ)ʌєт(ʜ)үь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜто (ɴɑ) допɑцʜχ п ɑвʜχь ʌєть  м  сƔ 

своємь  одомь воʌʜɴʜ үʌовѣκь κомƔ мƔ годѣ 

сʌƔжʜтʜ гоʜсподѣɴƔ ɑ κомƔ годѣ сʌƔжɑшє 

вѣ ьɴь мƔ Бєшє ʜ сє пʜсɑ д ɑгʜшɑ сʜɴь єговь 

Dragilo 

Donji Dopasci 

kod Kladnja 
(XV) 

V: 234 

komu κомƔ 

† ɑ сє ʌєжʜ дʜвɑць ʒʌɑтɑ ь ʜ (с) своʜωмь жєɴомь 

мʜʌостʜю Бжʜомь ʒɑ могɑ жʜвотɑ κомƔ годʜ 

сʌƔжʜχь сʌƔжʜχь мƔ п ɑвовѣ ьɴо χʜ 

Divac zlatar sa 

ţenom 

Mršići kod 

Vlasenice (XV) 
V: 241 

komu κомƔ 

ɑ сє ʌєжʜ доБ ʜ гдɴь гость мʜшʌєɴь κомƔ Бʜшє 

п ʜ … по Ɣ єдБʜ ɑв ɑмь своє вєʌʜκо 

гостоʌƔБство (гд)ɴє доБ (ʜ) κɑдɑ п ʜдєшь п ʜдь 

гд ɑ ɴɑшєгɑ ʜсƔ єдɴо … мєɴʜ ʜ ɴɑсь своʜχь 

 ɑБов пʜсɑ г м 

gost Mišljen 

Puhovac kod 

Zenice (poslije 

21.1.1404) 

V: 249 

kon κо(ɴь) 

† ɑ сє ʌєжʜ вƔκосɑвь воєводɑ вʌɑћєвʜћь с момь 

д Ɣговɑχь д Ɣжʜɴомь ʜ сɑгʜБоχь ɴɑ  ʒмʜ ɴоʜ 

κ ɑʜɴє κо(ɴь) могɑ господʜɴɑ ʜ доɴєсошє мє 

д Ɣжʜɴɑ ɴɑ своƔ пʌємєɴʜтƔ БɑщʜɴƔ ʜ дɑ є 

п оκʌєть тκо ћє Ɣ мє тɑκɴƔтʜ 

Vukosav 
Vlahovići kod 

Ljubinja (XV) 
V: 96 

kon κо(ɴь) 
† ɑ сє ʌєжʜ ю ɑʜ κо(ɴь)  ɑдо(ѣ) свогɑ 

господʜүʜћɑ 
Juraj 

Kaoštica kod 

MeĊeĊe (poslije 
1454) 

V: 212 

kon κоɴь 

† вь ʜмє ωцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєто(гɑ) дχ ɑ сє ʌєжʜ 

воєводɑ мʜωтошь (с) своʜмь (с)ʜɴомь стѣпκомь 

свомƔ гдɴƔ вʌɑтκƔ вʌɑћєвʜћƔ κоɴь ɴогƔ κоʜ мƔ 

посʌƔжʜ жʜвƔ ɑ м ьтвɑ поБʜʌʜжʜ Божʜмь 

(п)омоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостʜю ʜ п ɑвʜ 

воєводɑ мʜωтошь ʜ мɴого ωт моє  Ɣκє ɴɑ ʒємʌʜ 

Бʜ ɑ ѣ ɴʜ ωт єɴɴє ɴʜκо ь ɴє Бʜ м ьтвь ɴє χ гɑ 

ƔБʜт ɑ ʜ сє κопɑʜтє ɴɑ пʌємє(ɴн)томь 

vojvoda Miotoš 
sa sinom 

Stêpkom 

VlaĊevina kod 
Rogatice (prije 

1463) 

V: 222 
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konĉina κоɴьұʜɴɑ 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 

Milošević  

Koĉerin kod 
Lištice (1410-

1411) 

V: 1 

kono коɴо 

сє ʌєжʜ нвɑɴь вƔкнћєвнћь ɴєкɑ ʒɴɑ Ɣ тн д(ɑ)ɴ дɑ 

коɴо постɑвн тɑн Бнʌєгь мн Ɣшѣүє Брɑт мн 

Бʌɑгоѣ рƔкɑ снɴɑ могɑ ко д(о)вєжє овє костн 

Ivan Vukićević 

Podgradinje u 

Gornjem 
Hrasnu (XV-

XVI) 

V: 81 

kopajte κопɑʜтє 

† вь ʜмє ωцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєто(гɑ) дχ ɑ сє ʌєжʜ 

воєводɑ мʜωтошь (с) своʜмь (с)ʜɴомь стѣпκомь 

свомƔ гдɴƔ вʌɑтκƔ вʌɑћєвʜћƔ κоɴь ɴогƔ κоʜ мƔ 

посʌƔжʜ жʜвƔ ɑ м ьтвɑ поБʜʌʜжʜ Божʜмь 

(п)омоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостʜю ʜ п ɑвʜ 

воєводɑ мʜωтошь ʜ мɴого ωт моє  Ɣκє ɴɑ ʒємʌʜ 

Бʜ ɑ ѣ ɴʜ ωт єɴɴє ɴʜκо ь ɴє Бʜ м ьтвь ɴє χ гɑ 

ƔБʜт ɑ ʜ сє κопɑʜтє ɴɑ пʌємє(ɴн)томь 

vojvoda Miotoš 

sa sinom 

Stêpkom 

VlaĊevina kod 

Rogatice (prije 

1463) 

V: 222 

Kopijević κопʜєвʜћь 

вɑ ʜмє Божʜє ɑ сє ʌєжʜ оʒ ʜɴь κопʜєвʜћь 

жƔпɑɴь κɴєʒɑ пɑвʌɑ сє пʜсɑ дʜѣκь мʜʌосɑʌʜћь 

 ɑдоє ʜћь см ьтʜ ɴє поʜсκɑχь ɴɑвʜдѣɴь 

κ ɑʌєвсв(ɑ) Босɑɴсκогɑ ʜ госпоцтвɑ с ьБьсκогɑ 

ʒɑ могɑ гɴɑ сʌƔжБƔ Бодошє мє ʜ сѣκошє мє ʜ 

стѣ ɑшє ʜ тƔʜ см ьтʜ ɴє допɑдоχь ʜ Ɣм ʜχь ɴɑ 

 ощство χ ʜство ʜ гɴ мє воєводɑ ωκ ʜʌʜ ʜ 

Ɣκопɑ ʜ поБѣ(ʌѣ)жʜ 

Ozrin Kopijević 
Varošište u 

Borĉu (XV) 
V: 224 

Koraju корɑю 
ɑ сє ʌєжн пєтко рɑнковнћь ɴɑ своωн Бɑщнɴн 

корɑю сн Бʌгь постɑв(н) ωц(Ɣ) рɑнко 
Petko Rajković 

Koraj u 

Loparama 

(1463) 

V: 289 

Kosaĉe косɑү(є) 
† ɑ сє ʌєжн госпоѣ Бєωкɑ крьстнѣшнɴов(ɑ) кћн 

прнБнсɑвɑ косɑү(є) ɑ пнсɑ вокɑш 
Beoka 

Vlaholje kod 
Kalinovika 

(XIV) 

V: 186 

Kosariĉ* косɑрнүь 
ɑ сє пнсɑ врсɑɴь косɑрнүь сƔжɑɴь кон сє ɴє 

рɑдƔє  
Blagajgrad 
(XV) 

V: 20 

kosti κостʜ 

† ɑ снє ʌєжʜ пɑвκо  ɑдоχɴʜћь ωвʜ … Ɣсʜєκоχь 

ɴɑ сє ʒɑ жʜвотɑ моʌƔ вʜ сє Б ɑтьо ʜ господо 

ɴємоʜтє мʜ κостʜ п ѣт єсɑтʜ 

Pavko 

Radohnić 

Hodovo kod 
Stoca (XV-

XVI) 

V: 51 

kosti костн 

сє ʌєжʜ нвɑɴь вƔкнћєвнћь ɴєкɑ ʒɴɑ Ɣ тн д(ɑ)ɴ дɑ 

коɴо постɑвн тɑн Бнʌєгь мн Ɣшѣүє Брɑт мн 

Бʌɑгоѣ рƔкɑ снɴɑ могɑ ко д(о)вєжє овє костн 

Ivan Vukićević 

Podgradinje u 

Gornjem 

Hrasnu (XV-
XVI) 

V: 81 

Kotmêriĉ κотьмѣ ʜүь 
† сє ʌєжʜ ово   … ɑвь … κотьмѣ ʜүь ɴɑ своıє ʜ 

ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ (п)ʜсɑ попь п ʜБʜсʌɑвь  

Kaljina kod 

Podromanije 
(XIV) 

V: 229 

kovaĉ ков(ɑ)ү мнʌнћ ков(ɑ)ү снүє  

Boljuni kod 

Stoca (XV-
XVI) 

V: 73 

kovaĉ κовɑү 
ɑ сє ʌєжʜ  ɑдʜүь ɑ Б ɑт сʜүє д ɑгʜшɑ ɴɑ Б ɑт(ɑ) 

ɑ сє пʜшє дʜκь сємо ɑд Ɣсʜүє κовɑү мʜʌʜћ 
Radiĉ 

Boljuni kod 

Stoca (XV-

XVI) 

V: 70 

kovaĉ ковɑүь 

ɑ сє∶ пншє∶ ɴɑ крьстƔ∶ юрѣɑ∶ дɑ є∶ ʒɴɑтн 

свɑкомƔ∶ үовнкƔ ∶юрɑн∶ нвɴовнћь кɑко∶ стєкоχь 

∶Бʌɑго ∶н ш ɴєгɑ∶ погнБоχ кɑмн∶ Ɣснүє∶ рɑднүь∶ 

ковɑүь 

Juraj Ivanović 
Arapi kod 

Mostara (XV) 
V: 13 

kovaĉ ковɑүь 

† ɑ сєн ʌєжн кɴєʒ(ь) рɑднвон вʌɑтковнћь Ɣ тон 

врнмє ɴɑнБоʌн мƔжь Ɣ дƔБрɑвɑχь Бнχь … ɑ вƔрєБ 

ʌɑвь сєн сѣүє грƔБɑүь ковɑүь 

knez Radivoj 

Vlatković 

Opliĉići kod 
Ĉapljine (oko 

1477) 

V: 36 

kovaĉ ковɑүь ɑ сє ʌєжн стѣпɑɴь ɑ үнɴнω кɑмн ωгость ковɑүь Stêpan 
Radimlja kod 
Stoca (XV) 

V: 46 
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kovaĉ ковɑүь 

вɑ нмє Богь н свєтогь нвɑɴɑ сє ʌєжн рɑдосɑвь 

вɑʌɑχовнћь ɴєкɑ сє ʒɴɑ єрє ʌєг(о)χь ɴɑ свωн ɴɑ 

пʌємєɴнтон Бɑшт(н)ɴн сє пнсɑ рɑднүь 

рɑдосɑʌнћь ɑ снєүє мнʌєтɑ ковɑүь крнʌнћь 

Radosav 

Valahović 

Nekuk kod 

Stoca (XV-

XVI) 

V: 58 

kovaĉ ковɑүь ɑ сє Ɣсѣүє: н пнсɑ: рɑдоє: ковɑүь  

Ţakovo u 

Popovu polju 
(XV) 

V: 104 

kovaĉ ковɑүь † ɑ сє: Ɣсѣүє: рɑдоє: ковɑүь ωвɑн ωБɑ: кɑмєɴɑ  

Ţakovo u 

Popovu polju 
(XV) 

V: 105 

kovaĉ* κвɑүь 
ɑ сє ʌєжє двɑ мʜʌшоєвʜћɑ ɑʌʜѣɑ ʜ юсƔпь ʜ тоʜ 

г ɑдʜ Бгдɑɴь κвɑүь со Ɣсємь 

Alija i Jusup 
Milošević 

Graĉanica kod 
Gacka (XV) 

S: 1 

Kovaĉepoljanin κовɑүєпоʌɑɴʜɴь 
† ɑ сє ʌєжʜ  ɑдʜвоʜ  ʜʌʜћь ʜʒ  ɑмє 

κовɑүєпоʌɑɴʜɴь 
Radivoj Ilić 

Lipa kod Livna 
(XV) 

V: 260 

kraj крɑн 
† ɑ снє ʌєжн рɑднүь рɑдоєвнћь дондє мє крɑн Ɣ 

† ʒндɑ ɴɑ мє ћƔмонүь ɴо Брɑтн …  

Radiĉ 

Radojević 

Davidovići kod 

Bileće (XV) 
V: 202 

krajine κ ɑʜɴє 

† ɑ сє ʌєжʜ вƔκосɑвь воєводɑ вʌɑћєвʜћь с момь 

д Ɣговɑχь д Ɣжʜɴомь ʜ сɑгʜБоχь ɴɑ  ʒмʜ ɴоʜ 

κ ɑʜɴє κо(ɴь) могɑ господʜɴɑ ʜ доɴєсошє мє 

д Ɣжʜɴɑ ɴɑ своƔ пʌємєɴʜтƔ БɑщʜɴƔ ʜ дɑ є 

п оκʌєть тκо ћє Ɣ мє тɑκɴƔтʜ 

Vukosav 
Vlahovići kod 

Ljubinja (XV) 
V: 96 

Krajković крɑнковнћь 
† сє ʌєжн доБрнʌо прнБнʌовнћь (с) снɴовцємь ш 

ʌƔБєтомь ɑ пнсɑ ωБрɑдь крɑнковнћь 

Dobrilo 

Pribilović sa 

sinovcem 
Ljubetom 

Staro Slano kod 
Trebinja (XIV-

XV) 

V: 110 

kralj κ ɑʌь 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 
Milošević  

Koĉerin kod 

Lištice (1410-

1411) 

V: 1 

kralja κ ɑʌɑ 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 
Milošević  

Koĉerin kod 

Lištice (1410-

1411) 

V: 1 

kralja κ ɑʌɑ 

† вɑ ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ стɑго дχɑ ɑ сє дво ь 

воєводє мɑсɴɑ ʜ ɴєговʜю сɴƔ  ɑдосʌвɑ ʜ 

м осʌвɑ сє пʜсɑ  ɑБь Бжʜ ʜ стɑго дмʜт ʜѣ Ɣ дɴʜ 

гдɴɑ κ ɑʌɑ Ɣг ьсκогɑ ʌоʜшɑ ʜ гɴɑ Бɑɴɑ 

Босɑɴьсκогɑ тв ьтκɑ тκо Бʜ то пот ьʌь дɑ є 

п оκʌєть ωц мь ʜ сɴомь ʜ стʜмь дχомь 

vojvoda Masan 
Donja Dreţnica 

(1355-1357) 
V: 15 

kralja κ ɑʌɑ 

† вь ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ ст го дχ ɑ сє ʌєжʜ  ɑБɑ Бж ʜɑ 

поʌʜχ ɑɴʜ⊦ɑ ɑ ʒовомь мʜ ьсκʜмь госпо⊦ɑ 

 ɑдɑүɑ жоyпɑɴɑ ɴєɴьцɑ үʜχо ʜћɑ κƔүьɴʜцɑ ɑ 

ɴєвѣстɑ жƔпɑɴɑ в ɑтьκɑ ʜ сʌƔгє дɑБʜжʜвɑ ʜ 

тєпьүʜıє  стʜпьκɑ ɑ κьүʜ жƔпɑɴɑ мʜʌьтѣɴɑ 

д ɑжʜвоıє вʜκɑ ɑ κɑʒɴьцƔ сɴʜκƔ сєст ɑ ɑ постɑвʜ 

сь Бѣʌѣгь ɴє сɴ ь дɑБʜжʜвь с Бжʜωмь помощʜю 

сɑмь (с) своʜмʜ ʌƔдьмʜ ɑ вь дɴ(ʜ) гдɴɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ 

Polihranija 
Radaĉa 

Veliĉani u 

Popovu polju 

(1377-1391) 

V: 102 

kralja κ ɑʌɑ 

† вɑь дɴʜ п ьвовѣ ɴɑго κ ɑʌɑ вʌɑдʜсʌɑвɑ 

п ѣстɑвʜ сє  ɑБь … ʜʌɑ по ʜκьʌомь жƔпɑɴь 

п ʜБʜʌшь ɑ … пo Бж ʜ мʌостʜ ɴ … ɑ дѣдʜɴɑ ɴʜоy 

… ʜχ ь ɑκƔ  

ţupan Pribil(i)š 
Police kod 

Trebinja (1241) 
V: 128 
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kralja κ ɑʌɑ 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтг ɑ дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

κɴєʒь Бɑтʜћь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ 

мʜʌостʜю Бжʜ омь ʜ сʌɑвɴогɑ гɴдɴ ɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ κɴєʒь Босɑɴьсκʜ ɴɑ вʜсоκомь сє поБоʌʜχь 

ɴɑ дƔБоκƔмє мє дɴь доʜдє сʜ Бʜʌʜгь постɑвʜ 

госпоѣ вƔκɑвɑ с моʜмʜ доБ ʜмʜ жʜвƔ мʜ вѣ ɴо 

сʌƔжɑшє ʜ м твƔ мʜ посʌƔжʜ 

knez Batić 

Kopošići kod 
Ilijaša 

(16.8.1420-

18.8.1421) 

V: 245 

kraljevsva κ ɑʌєвсв(ɑ) 

вɑ ʜмє Божʜє ɑ сє ʌєжʜ оʒ ʜɴь κопʜєвʜћь 

жƔпɑɴь κɴєʒɑ пɑвʌɑ сє пʜсɑ дʜѣκь мʜʌосɑʌʜћь 

 ɑдоє ʜћь см ьтʜ ɴє поʜсκɑχь ɴɑвʜдѣɴь 

κ ɑʌєвсв(ɑ) Босɑɴсκогɑ ʜ госпоцтвɑ с ьБьсκогɑ 

ʒɑ могɑ гɴɑ сʌƔжБƔ Бодошє мє ʜ сѣκошє мє ʜ 

стѣ ɑшє ʜ тƔʜ см ьтʜ ɴє допɑдоχь ʜ Ɣм ʜχь ɴɑ 

 ощство χ ʜство ʜ гɴ мє воєводɑ ωκ ʜʌʜ ʜ 

Ɣκопɑ ʜ поБѣ(ʌѣ)жʜ 

Ozrin Kopijević 
Varošište u 
Borĉu (XV) 

V: 224 

kraljici κ ɑʌʜцʜ 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 
Milošević  

Koĉerin kod 

Lištice (1410-

1411) 

V: 1 

kralju κ ɑʌƔ 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 
Milošević  

Koĉerin kod 

Lištice (1410-

1411) 

V: 1 

kralju κ ɑʌƔ 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 
Milošević  

Koĉerin kod 

Lištice (1410-

1411) 

V: 1 

krenuti κ є(ɴƔ)тʜ 

ɑ сє ʌєжʜ вƔκь сʜɴь κɴєʒɑ ωБ ɑдɑ (с) сєст омь 

єʌомь ʜ поκɑмєɴовɑ гɑ мɑтʜ ɑɴɑ κʌєть ʜ 

п оκʌ(є)ть тκо ћє κ є(ɴƔ)тʜ Ɣ мє 

Vuk i Jela 

Podgradinje u 
Gornjem 

Hrasnu (XV-

XVI) 

V: 83 

Krile κ ʜʌє 

ʜ Бɑɴʜ пʜсɑχь κ ʜʌє жƔпɑɴь ɑʒъ пʜсɑχъ дєсʜвоʜ 

  … ɑБ ʜ ɑʒъ пʜсɑχь сє пʜсɑ  ɑдоχɴɑ κ ъстʜѣɴɴь 

дєсѣɴь ьɑть … євʜть пʜсɑ (Ɣ) дьɴʜ Бɑɴ(ɑ) 

стѣпɑɴ(ɑ) БогƔ дɑʜ ʒьд ɑвʜє ɑ мь(ɴ)ѣ жʜвоть ɑʒь 

пʜсɑ оБ ɑдь сʜүь мʜʌгост 

Kulinova ploĉa, 
natpisi u 

krugovima 

Biskupići-

Muhašinovići 

kod Visokog 
(XIV) 

V: 254 

Krilić крнʌнћь 

вɑ нмє Богь н свєтогь нвɑɴɑ сє ʌєжн рɑдосɑвь 

вɑʌɑχовнћь ɴєкɑ сє ʒɴɑ єрє ʌєг(о)χь ɴɑ свωн ɴɑ 

пʌємєɴнтон Бɑшт(н)ɴн сє пнсɑ рɑднүь 

рɑдосɑʌнћь ɑ снєүє мнʌєтɑ ковɑүь крнʌнћь 

Radosav 

Valahović 

Nekuk kod 

Stoca (XV-
XVI) 

V: 58 

Krivoušiĉi крнвоƔшнүн 
вɑ нмє Богɑ вєʌкогɑ цьрɑ ɴєБєсɴогɑ н ʒмʌсɴогɑ ɑ 

сє ʌєжн рɑднвон крнвоƔшнүн 

Radivoj 

Krivoušiĉ 

Mostar (XIV-

XV) 
V: 18 

Krnê κ ьɴѣ 

† мсцɑ сєκьтєБ ɑ Ɣ т єтʜ ɴɑ дєстє дьɴь п ѣстɑвʜ 

сє  ɑвь Бж ʜ ћєо гʜѣ : ɴɑ вєүє ʜє χв  ɑ дɴє ɑ 

ʜмєɴємь жƔпɑɴь κ ьɴѣ 

ţupan Krnja 
AranĊelovo kod 

Trebinja (XIII) 
V: 133 
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Krsmir κъ смʜ ъ 

† Ɣ ʜмэ оцɑ ʜ сɴɑ ʜ стɑго дχ(ɑ) ɑ сэ цκʜ ɑћʌɑ 

мʜʌɑ ɑ ʒʜдɑ  Ɣ κъ смʜ ъ сʜɴъ г эвъ жƔп  Ɣ  Ɣɴъ 

ʜ ж(є)ɴɑ эгɑ пɑ(в)ʜцɑ 

Humaĉka ploĉa 
Humac kod 

Ljubuškog (XI) 
V: 14 

krst крнст ћƔрь сєн крнст  

Simiova kod 

Bileće (XVII-

XVIII) 

V: 156 

krst крсть ɑ сє крсть пнʌɑтɑ рɑднвћɑ Pilat Radiv(i)ć 

Simiova kod 

Bileće (XVII-

XVIII) 

V: 154 

krst крсть 
ɑ сєн крсть цвнєткɑ дрɑгншнћɑ Ɣ вєʌнкƔ 

Ɣмрнєχь жɑʌощƔ тнмь 

Cvjetko 

Dragišić 

Simiova kod 

Bileće (1727) 
V: 155 

krst крсть ɑ сє крсть мрɑтнʌɑ стєпɑɴовнћɑ 
Mratil 

Stepanović 

Kokorina kod 

Gacka (XVI) 
V: 325 

krst крьсть 
ɑ сн ɴɑ крьстƔ рɑдоѣ мрькшнћɑ стɑχь Богɑ 

моʌєћє н ʒʌɑ ɴє мнсʌєћє н ƔБн мє громь 
Radoje Mrkšić 

Djedići kod 

Trebinja (XV-
XVI) 

V: 118 

krst* крсть ɑ сє крсть мнʌƔтɑ рɑдовɑɴнћ 
Milut 

Radovanić 

Burmazi kod 

Stoca (XV) 
V: 59 

krst* крсть ɴєкɑ сє ʒɴɑ крсть Бɑтрнћɑ сємнровнћь 
Batrić 
Semirović 

Brajĉevići kod 
Gacka (?) 

V: 164 

krsta крстɑ ɑ снє овɑн крстɑ Божнүко Boţiĉko 

Strujići u 

Popovu polju 

(XVI) 

V: 319 

krstijan крь(с)тнѣɴь ɑ сє ʌєжʜ ωстоѣ крь(с)тнѣɴь ɴɑ ʒгƔɴо Ostoja 
Zgunja na Drini 

(XVI) 
V: 316 

krstijaninom κ стʜѣɴʜɴомь 
… κɑмєɴʜє ƔʒвƔүє  ɑдовɑɴ с мʜʌʜмь с 

κ стʜѣɴʜɴомь с  ɑдɑшʜɴомь … (ж)ʜвотɑ ɴɑ сє 

Radovan i 

Radašin 

MeĊeĊa kod 

Višegrada 
(poslije 1439) 

V: 209 

krstijan(i)n κ ъстʜѣɴɴь 

ʜ Бɑɴʜ пʜсɑχь κ ʜʌє жƔпɑɴь ɑʒъ пʜсɑχъ дєсʜвоʜ 

  … ɑБ ʜ ɑʒъ пʜсɑχь сє пʜсɑ  ɑдоχɴɑ κ ъстʜѣɴɴь 

дєсѣɴь ьɑть … євʜть пʜсɑ (Ɣ) дьɴʜ Бɑɴ(ɑ) 

стѣпɑɴ(ɑ) БогƔ дɑʜ ʒьд ɑвʜє ɑ мь(ɴ)ѣ жʜвоть ɑʒь 

пʜсɑ оБ ɑдь сʜүь мʜʌгост 

Kulinova ploĉa, 

natpisi u 

krugovima 

Biskupići-

Muhašinovići 
kod Visokog 

(XIV) 

V: 254 

Krstijašinova крьстнѣшнɴов(ɑ) 
† ɑ сє ʌєжн госпоѣ Бєωкɑ крьстнѣшнɴов(ɑ) кћн 

прнБнсɑвɑ косɑү(є) ɑ пнсɑ вокɑш 
Beoka 

Vlaholje kod 

Kalinovika 

(XIV) 

V: 186 

krstu крьстƔ 

ɑ сє∶ пншє∶ ɴɑ крьстƔ∶ юрѣɑ∶ дɑ є∶ ʒɴɑтн 

свɑкомƔ∶ үовнкƔ ∶юрɑн∶ нвɴовнћь кɑко∶ стєкоχь 

∶Бʌɑго ∶н ш ɴєгɑ∶ погнБоχ кɑмн∶ Ɣснүє∶ рɑднүь∶ 

ковɑүь 

Juraj Ivanović 
Arapi kod 

Mostara (XV) 
V: 13 

krv κ ьвь 

† вь ʜмє Божʜє сє ʌєжє  ɑдовɑɴь п ʜБʜʌовʜ(ћь) 

ɴɑ своωʜ ʒємʌʜ ɴɑ (пʌ)ємєɴʜто (ɴ)ɑ  ѣүʜцʜ Бѣχ(ь) 

ʒ Б ɑтомь … ʒмєɴʜо ʜ ƔБʜ мє … κω Божʜχ … ʜ (с) 

своωмь Б ɑтʜомь ɑ Б ɑтɑ мʜ ʜсʜκошє ʜ Ɣүʜɴʜшє 

в ьχƔ мєɴє κ ьвь ɴєʒɑʜ(м)ʜтƔ ɴєκɑ вѣ тκо є моʜ 

мʜʌʜ 

Radovan 
Pribilović 

Riĉica kod 

Kraljeve 

Sutjeske (XV) 

V: 242 

kto кто 
ɑ сɑ жƔпɑɴнцɑ рƔдн прн(тє)шкн дɑɴ кто дɑ сн 

ʒɴɑдɑшє 
ţupanica Rudi 

Gorica kod 
Stoca (XV) 

V: 54 

kto κто 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ (с)ɴɑ ʜ свєтогɑ д(χɑ) (сє) ʌєжʜ 

доБ ʜ Бдɑɴь доБ огɑ домьшє ωʒ ѣɴовʜүɑ сʜɴь Ɣ 

тоʜ доБɑ Ɣм ѣχь ɴʜ сє Бѣχь ωм ɑʒʜʌь ʒʌƔ ɴʜ 

доʜ(до) доБ Ɣ ʜ κто мє ʒɴɑшє всɑκь мє жɑʌɑшє 

доБ ь χотѣχь юɴɑκь Бʜтʜ ɑʌʜ мʜ см ѣть п ѣκ ɑтʜ 

ω(т)ʜдоχь (ωт) ωтьцɑ вєωмʜ пєүɑωɴɑ ʜ 

пκʌ(о)ɴʜо всоʜ моʜωʜ д жʜɴʜ ʜ Бʌмь ʌБьвтʜ ɴѣχь 

κ моєʜмь вс(ʜ)мь поћʜ  дɑɴовʜү χɑɴь сω 

Bogdan 

Ozrênoviĉ 

Blaţevići kod 

Rogatice 
(poslije 1486) 

V: 211 

Kuĉevâc кƔүєвьць 

† сє постɑвн Бнʌѣгь дрɑгосɑвь Боʌєсɑʌнкь 

Бʌɑкɑɴнɴь свонмн снɴнм(н) … (т)Ɣждєн ʒємʌн ɑ 

пнсɑ попь Богєʌɑ кƔүєвьць 
 

Bijeljina (XIV) B: 4 
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Kuĉevsko κоyчєвъсκо 

сʜ  ц κвъ Бɑɴъ κоyʌʜɴъ ʒʜдɑ єг(дɑ пʌ)ѣɴʜ 

κоyчєвъсκо ʒɑго ʜє: ʜ ɴɑ єɴɑɴ оyг ом(ъ) … оy 

подъго ѣ сʌѣпʜчʜщъ ʜ постɑвʜ своʜ оБ ɑʒъ 

(ɴɑдъ) п ɑгомъ: Б ъ  дɑʜ Бɑɴоy κоyʌʜɴоy ʒд ɑвъє ʜ 

Бɑɴʜ воʜ сʌɑвʜ 

Kulinova ploĉa 

Biskupići-

Muhašinovići 
kod Visokog 

(1193) 

V: 254 

Kuĉmaniĉa кƔүмɑɴнүɑ ɑ сє ʌєжн вƔкосɑвь кƔүмɑɴнүɑ тоБнє Vukosav 
Kruševo kod 

Stoca (XV) 
V: 38 

kuća κƔћɑ 

сє˖ κƔћɑ˖ мʜʌƔтʜɴɑ˖ мɑ оєв(ʜћɑ) ʜ ɴєговє˖ 

жєɴє˖ вʌɑдʜсɑвє ʜ ɴʜю дʜтцє ʜ ʜ Ɣ ʜмє мʜʌƔтʜɴь 

дɑ сє˖ ɴʜтκо ь˖ ɴє стɑвʜ˖ ш ɴʜмь 

Milutin 

Marojević 

Carevac u 
Starom selu kod 

Glamoĉa (XV) 

V: 261 

kućânica κƔүьɴʜцɑ 

† вь ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ ст го дχ ɑ сє ʌєжʜ  ɑБɑ Бж ʜɑ 

поʌʜχ ɑɴʜ⊦ɑ ɑ ʒовомь мʜ ьсκʜмь госпо⊦ɑ 

 ɑдɑүɑ жоyпɑɴɑ ɴєɴьцɑ үʜχо ʜћɑ κƔүьɴʜцɑ ɑ 

ɴєвѣстɑ жƔпɑɴɑ в ɑтьκɑ ʜ сʌƔгє дɑБʜжʜвɑ ʜ 

тєпьүʜıє  стʜпьκɑ ɑ κьүʜ жƔпɑɴɑ мʜʌьтѣɴɑ 

д ɑжʜвоıє вʜκɑ ɑ κɑʒɴьцƔ сɴʜκƔ сєст ɑ ɑ постɑвʜ 

сь Бѣʌѣгь ɴє сɴ ь дɑБʜжʜвь с Бжʜωмь помощʜю 

сɑмь (с) своʜмʜ ʌƔдьмʜ ɑ вь дɴ(ʜ) гдɴɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ 

Polihranija 
Radaĉa 

Veliĉani u 

Popovu polju 

(1377-1391) 

V: 102 

kućânica κƔћьɴʜцɑ 

† ɑ сє ʌєжʜ госпоѣ гоʜсɑвь κћʜ ю ʜѣ Бɑωшʜћɑ ɑ 

κƔћьɴʜцɑ воєводє  ɑдʜүɑ ɑ п ʜстɑ Ɣ κƔћʜ 

κɑʒɴцɑ сɑɴκɑ ʜ жƔпɑɴɑ Бʜʌʜѣκɑ с поүтєɴʜємь ʜ 

п ʜѣ свою вʜ Ɣ ʜ вʜшɴƔ сʌɑвƔ 

gospoja Gojsav 
Biskup kod 

Konjica (1398) 
V: 178 

kući κƔћʜ 

† ɑ сє ʌєжʜ госпоѣ гоʜсɑвь κћʜ ю ʜѣ Бɑωшʜћɑ ɑ 

κƔћьɴʜцɑ воєводє  ɑдʜүɑ ɑ п ʜстɑ Ɣ κƔћʜ 

κɑʒɴцɑ сɑɴκɑ ʜ жƔпɑɴɑ Бʜʌʜѣκɑ с поүтєɴʜємь ʜ 

п ʜѣ свою вʜ Ɣ ʜ вʜшɴƔ сʌɑвƔ 

gospoja Gojsav 
Biskup kod 

Konjica (1398) 
V: 178 

kućnicu кƔћɴнцƔ 
ɑ сєн постɑвн внтоє ɴɑ сє н ɴɑ своєƔ мнʌƔ н 

дрɑгƔ кƔћɴнцƔ 

Vitoje i njegova 

kućnica 

Slivlje kod 

Gacka (XV-
XVI) 

V: 165 

Kukulamović κƔκƔʌɑмовʜћь 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 
Staro Selo kod 
Donjeg Vakufa 

(XIV-XV) 

V: 279 

Kulduk кƔʌьдƔкь 

† сє ʌєжʜ мнʌьць црьɴнүь доБрѣ жнвь доБрѣ Ɣмрѣ 

снɴɑ Ɣ ɴєгɑ ɴє Бншє снɴовьць кɑмн спост(ɑ)вɑ н 

то мƔ пнсɑ кƔʌьдƔкь † 

Milac Crniĉ 

Pragani kod 

Zvornika (XIV-

XV) 

V: 310 

Kulin κоyʌʜɴъ 

сʜ  ц κвъ Бɑɴъ κоyʌʜɴъ ʒʜдɑ єг(дɑ пʌ)ѣɴʜ 

κоyчєвъсκо ʒɑго ʜє: ʜ ɴɑ єɴɑɴ оyг ом(ъ) … оy 

подъго ѣ сʌѣпʜчʜщъ ʜ постɑвʜ своʜ оБ ɑʒъ 

(ɴɑдъ) п ɑгомъ: Б ъ  дɑʜ Бɑɴоy κоyʌʜɴоy ʒд ɑвъє ʜ 

Бɑɴʜ воʜ сʌɑвʜ 

Kulinova ploĉa 

Biskupići-

Muhašinovići 

kod Visokog 

(1193) 

V: 254 

Kulina κƔʌʜɴ(ɑ) 

вь дьɴʜ Б(ɑ)ɴɑ вєʌʜκ(ɑ)го κƔʌʜɴ(ɑ) Бѣшє 

г ɑ(д)ѣшɑ сƔʜдʜ(ѣ) вєʌʜ Ɣ ɴєг(о) ʜ сьʒʜдɑ … 

св єтɑго ю ʜѣ ʜ сє ʌєжʜ Ɣ ɴ(є)го ʜ жєɴɑ єгвɑ  үє 

поʌожʜ(т)є мє Ɣ ɴєго ɑ сє ʒʜдɑ д ɑжє 

о(χ)мƔүɑɴıɴь ємƔ воʌьı Б є: ɴ(ь) (ɑ)ʒь пʜсχь п о … 

ћь 

sudija Gradêša 

Podbreţje kod 

Zenice (poslije 

1193) 

V: 252 

Kulinu κоyʌʜɴоy 

сʜ  ц κвъ Бɑɴъ κоyʌʜɴъ ʒʜдɑ єг(дɑ пʌ)ѣɴʜ 

κоyчєвъсκо ʒɑго ʜє: ʜ ɴɑ єɴɑɴ оyг ом(ъ) … оy 

подъго ѣ сʌѣпʜчʜщъ ʜ постɑвʜ своʜ оБ ɑʒъ 

(ɴɑдъ) п ɑгомъ: Б ъ  дɑʜ Бɑɴоy κоyʌʜɴоy ʒд ɑвъє ʜ 

Бɑɴʜ воʜ сʌɑвʜ 

Kulinova ploĉa 

Biskupići-

Muhašinovići 
kod Visokog 

(1193) 

V: 254 

kupi* (κ)Ɣпʜ 
ω во мʌʜɴʜцє (κ)Ɣпʜ вƔʜɴ ʜ үƔ о Бʜʌʜћ ʜ поκ ʜ 

гɑв о ƔүƔκɑʌо ωт сʜмє ωБɑ ɑ ұψмг  

Jošanica kod 

Duvna (1543) 
V: 258 
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Kurjak кƔрѣкь 

кƔрѣкь вƔүн(ћ)ь то н Бɑгь ʒɴɑ н Бос … дƔБрɴнкь 

дɑ с … ƔБнʌє Ɣ Бѣʌомь … сʌоБодн н тко … ɑ Бгɑ н 

сʌɑ(в)Ɣ … ом ʌ … т … ʌо по … χь тƔг … мɴого … 

ʌєж … 

 

Kašići kod 

Konjica (1451-

1453) 

V: 177 

laka ʌɑκɑ 
ɑ сє ʌєжʜ  ɑдосɑвь χє ɑκовʜћь ωво ʌєгоχь ɴɑ 

свωʜ пʌємєтоʜ гоʌƔБɑүʜ ʜ дь є ʌɑκɑ Бʌгɑ 

Radosav 

Heraković 

Boljuni kod 

Stoca (XV) 
V: 62 

lav ʌɑвь 

† ɑ сєн ʌєжн кɴєʒ(ь) рɑднвон вʌɑтковнћь Ɣ тон 

врнмє ɴɑнБоʌн мƔжь Ɣ дƔБрɑвɑχь Бнχь … ɑ вƔрєБ 

ʌɑвь сєн сѣүє грƔБɑүь ковɑүь 

knez Radivoj 

Vlatković 

Opliĉići kod 

Ĉapljine (oko 
1477) 

V: 36 

Lazar ʌɑʒɑр(ь) ɑ сє ʌєж(н) ʌɑʒɑр(ь) … ьү … п(о)кɑн мє … прнпо Lazar 
Bijeljina 
(XIV/XV) 

B: 8 

Lazaru ʌɑʒɑрƔ 

† ɑ сє ʌєжʜ кɴєʒь вʌɑћь Бнєʌнћь Ɣ своωн црьквн 

Ɣ свєтомь ʌɑʒɑрƔ үʌовѣүє тɑко дɑ ɴнєсн прокʌєть 

ɴє тнкɑн Ɣ мє 

knez VlaĊ 

Bijelić 

Vlahovići kod 

Ljubinja (XV) 
V: 95 

leći ʌєү 
ɑ сєн ʌєжн рɑдовɑɴ рɑконвнћ прокʌєть тко ћє 

тƔћнɴ ʌєү вєћє ɴєгово пʌємє 

Radovan 
Rakojvić 

Ĉerin kod 
Ĉitluka (XIV) 

V: 5 

legao ʌєгɑω 
н сє ʌєжн стнпко рɑдосɑʌнћь Божє дɑвɴо тн сɑмь 

ʌєгɑω н вєʌє тн мн є ʌєжɑтн 

Stipko 
Radosalić 

Premilovo Polje 

kod Ljubinja 

(XIV-XV) 

V: 89 

legoh ʌєг(о)χь 

вɑ нмє Богь н свєтогь нвɑɴɑ сє ʌєжн рɑдосɑвь 

вɑʌɑχовнћь ɴєкɑ сє ʒɴɑ єрє ʌєг(о)χь ɴɑ свωн ɴɑ 

пʌємєɴнтон Бɑшт(н)ɴн сє пнсɑ рɑднүь 

рɑдосɑʌнћь ɑ снєүє мнʌєтɑ ковɑүь крнʌнћь 

Radosav 

Valahović 

Nekuk kod 
Stoca (XV-

XVI) 

V: 58 

legoh ʌєг(оχ)ь 
† ɑ сє ʌєжʜ дɑБнжнвь мɑрьковнүь кон дɑɴь 

ʌєг(оχ)ь тнмє … Б(р)ɑть мон вƔкь поБнʌєжн 

Dabiţiv 
Markoviĉ 

ĐurĊevac na 
Drini (XV) 

V: 315 

legoh ʌєгоχ 

† ɑ сє ʌєжн нвɑɴь мрьү(н)ћь Ɣ доБрƔ прѣБнχь ɑ ʒɑ 

жнвотɑ ωв кɑмн постɑвнχь н ωстɑвнχ ʌєгоχ ɴ(ɑ) 

поʌовнɴƔ тко ʌн ћє Ɣʒєтн дɑ є прокʌєть 

Ivan Mrĉić 
Fatnica kod 
Bileće (XV) 

V: 150 

legoh ʌєгоχь 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 
Milošević  

Koĉerin kod 

Lištice (1410-

1411) 

V: 1 

legoh ʌєгоχь 
ɑ сє ʌєжʜ  ɑдосɑвь χє ɑκовʜћь ωво ʌєгоχь ɴɑ 

свωʜ пʌємєтоʜ гоʌƔБɑүʜ ʜ дь є ʌɑκɑ Бʌгɑ 

Radosav 

Heraković 

Boljuni kod 

Stoca (XV) 
V: 62 

legoh ʌєгоχь 

ɑ сʜє Бʜʌєгь поүтєɴогɑ вʜтʒɑ воєводє  ɑдʜвоѣ 

ωп ɑшʜћɑ доκʌє Бʜχь поүтєɴо ʜ гʌɑсʜто п єБʜχь 

ʜ ʌєгоχь Ɣ тƔћоʜ ʒємʌʜ ɑ Бʜʌєг мʜ стоʜ ɴɑ 

Бɑщʜɴʜ 

Radivoj 

Oprašić 

Oprašići kod 

Rogatice (XV) 
V: 226 

legosmo* ʌєгосмо 

† ɑ сн ʌєжн д(о)Брнʌо БоБɑɴь н Брɑт мƔ внгɑɴь н 

снɴь мƔ нвɑɴншємь н ωво ʌєгосмо ɴɑ с(в)он 

Бɑщнɴон 

Dobrilo Boban, 

Viganj i Ivaniš* 

Ţakovo u 

Popovu polju 

(XV) 

V: 103 

ledini ʌєндсɴн 
сє ʌєжн Боʌько ɴɑ своєн ʒєм(ʌ)н ɴɑ пʌємєɴнтон 

ɴɑ ʌєндсɴн 
Boljko 

Malešić kod 

Zvornika (XV-

XVI) 

V: 309 

lêt ʌѣт 
мц ɑ  мɑ тɑ ɑı п ѣстɑвʜ сє  ɑБɑ Бж ʜ⊦ɑ м ʜѣ ɑ 

ʒовомь дв ц ɑ попɑ дɑБʜжвɑ под Ɣжʜє вɑ ʌѣт ςΨʌθ 
Marija Divica 

Vidoštak kod 

Stoca (1231) 
V: 53 

letâ ʌєть 

ɑ сє ʌєжʜ д ɑгʜʌо (мʜ)ʌєт(ʜ)үь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜто (ɴɑ) допɑцʜχ п ɑвʜχь ʌєть  м  сƔ 

своємь  одомь воʌʜɴʜ үʌовѣκь κомƔ мƔ годѣ 

сʌƔжʜтʜ гоʜсподѣɴƔ ɑ κомƔ годѣ сʌƔжɑшє 

вѣ ьɴь мƔ Бєшє ʜ сє пʜсɑ д ɑгʜшɑ сʜɴь єговь 

Dragilo 

Donji Dopasci 

kod Kladnja 

(XV) 

V: 234 

lêtêh ʌтχ 

… ʌтχ: Богомь ɑ сє ʌєжʜ: вьκьсɴ … (с)воʜ ʒємʌє 

ɴɑ п ʜмɑ … κоʜ Бʜшє: Ɣ   … постɑвʜшє: єговь: 

… сʜɴовь Бѣʌьгь: ɑ пʜсɑ … 

Vuksan  

Dištica u 

Jelaškama kod 

Olova (XV-

XVI) 

V: 239 
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leto ʌєто 
ɑ сє ʌєжʜ кɴєʒь ʒоть снɴь кɴєʒɑ пєтрɑ ʌєжє в ʌєто 

ʒп 
knez Zot 

Domaševo kod 
Trebinja (1572) 

V: 114 

leto ʌєто ɑ сє ʌєжн … ʌєто ʒω дɴн н  
Stepen kod 
Gacka (1562) 

V: 158 

leto ʌєто 
ɑ сє ʌєжʜ овдє стєпко рɑднвоєвнћь погрєБє сє вь 

ʌєто ʒво 

Stepko 

Radivojević 

Crnići kod 

Stoca (1564) 
V: 320 

lêto (ʌ)ѣто 

см 1701 † χс кɑ сы ст  ын н Бжств  ɴн χрɑмь ст  го 

оц(ɑ) … ɴнкоʌн сьʒндɑ сє н ωБɴовн вь (ʌ)ѣто 

 ʒмв  трƔдн жє сє ω сємь (с)тѣмь χрɑмє вωєводɑ 

рɑдоє χр(ɑБрєɴь) 

Crkva sv. 

Nikole 

Trijebanj kod 

Stoca (1534) 
V: 50 

lêto ʌѣто 
† ɑ сє ʌєжʜ воєводɑ рɑдосɑвь χрɑБрєɴь ʒ г   

ʌѣто ɑпрнʌɑ к д  

vojvoda 

Radosav 

Hrabren 

Ošanići kod 

Stoca (24. april 

1505) 

V: 55 

lêto ʌѣто 

въ дɴʜ κɴєʒɑ вєʌʜєгɑ м†χо†ʌɑ въм ѣ жоyпɑɴъ 

г ъдъ т ѣБъ†ɴъсκ† ʜ въ то ʌѣто ʒ†дɑ ємоy  ɑκоy 

Б ɑтъ жоyпɑɴъ  ɑдомʜ ъ съ сɴъмʜ єговѣмʜ † 

жєɴɑ ємоy твɑ ɑ моʜст ъ ʜмɴємъ Б ɑѣ Бжє тʜ 

дɑʜ ʒд ɑвʜє 

ţupan Grd 
Police kod 
Trebinja (1151-

1177) 

V: 129 

lêto ʌ ѣ т о  

† в ь   ʌ ѣ т о   цɴɑ ɑʒь рɑБь χ Ɣ  Б г Ɣ  гдɴь χєрцєгь 

с т є φ ɑ ɴ  вьʒдв гоχ χрɑмь с т г о  в є ʌ к о м Ɣ ү ɴ ɑ  χ в ɑ  

гєωрг ɑ м о ʌ є  ємƔ дɑ помоʌнть сь ω  мɴѣ 

грѣштɴомь вʌɑдцѣ моıє мƔ χ Ɣ  † 

Crkva sv. 

ĐorĊa 

Sopotnica kod 

Goraţda (1454) 
V: 193 

leţati ʌєжɑтн 
н сє ʌєжн стнпко рɑдосɑʌнћь Божє дɑвɴо тн сɑмь 

ʌєгɑω н вєʌє тн мн є ʌєжɑтн 

Stipko 

Radosalić 

Premilovo Polje 
kod Ljubinja 

(XIV-XV) 

V: 89 

leţati ʌєжɑтн 
ɑ снє ʌєжн вƔкɑɴ рɑдоɴнћь ɑ мɴого ʌн сɑмь ʌєжо 

ɑ мɴого ʌн мн є ʌєжɑтн 
Vukan Radonić 

Davidovići kod 

Bileće (XV) 
V: 201 

leţe ʌ(є)жє 

сє єсть поκоʜщє оБ ɑдɑ χ (ж)ʜүʜћɑ ʜ доБ ѣ жʜ(χ) 

ɴɑ сʜємь свѣтƔ ʜ ʌ(є)жє ɴ(ɑ) своєʜ ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ в ьχƔ мѣсχ ʜ постɑвʜ ɴɑ ɴмь сʜ 

Бѣʌгь сʜɴь єго 

Obrad Hr(ţ)iĉić 
Vakuf kod 
Šibošnice (XV) 

V: 285 

leţe (ʌ)єжє 

… (ʌ)єжє вєсєоκо гоʌoБовʜћь ɴɑ свωʜ ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜто ɑ постɑвʜ ɴєговʜχь сєдɑмь сʜɴовь ɴɑ 

ɴємь Бʜʌʜгь 

Veseoko 

Golobović 

Snijeţnica kod 

Zvornika (XV) 
V: 305 

leţe ʌєжє 
ɑ сє ʌєжє ɴɑ оБрɑдɑ довнћɑ гроБɴнцн снє Брɑнкє 

ʌƔкɑ ѣ ɴє могƔ Бнтн кɑко Бнћєтє 
Luka 

Svitava kod 
Ĉapljine (XVI-

XVII) 

V: 30 

leţe ʌєжє ɑ сє ʌєжє χєрɑкь ɴɑ свон Бɑщнɴн ɴɑ пʌємєɴнто Herak 
Derani kod 
Stoca (poslije 

1483) 

V: 32 

leţe ʌєжє ɑ сє ʌєжє вєсєʌнцɑ ж(єɴ)ɑ пєровнцɑ Veselica 
Grdijevci kod 

Stoca (XVI) 
V: 61 

leţe ʌєжє 

ɑ сє ʌєжє Богɑвɑць ʜ тɑ ɑχь БоʌƔɴовʜұь с ѣмє ɫ ɑ 

сє сѣүє: г ƔБɑүь моʌƔ сє Божє помʜʌƔʜ мє 

мʜʌостʜ твоє 

Bogavac i 
Tarah 

Boljunoviĉ 

Boljuni kod 
Stoca (oko 

1477) 

V: 63 

leţe ʌєжє 
ɑ сє ʌєжʜ кɴєʒь ʒоть снɴь кɴєʒɑ пєтрɑ ʌєжє в ʌєто 

ʒп 
knez Zot 

Domaševo kod 
Trebinja (1572) 

V: 114 

leţe ʌєжє 

† вь ʜмє Божʜє сє ʌєжє  ɑдовɑɴь п ʜБʜʌовʜ(ћь) 

ɴɑ своωʜ ʒємʌʜ ɴɑ (пʌ)ємєɴʜто (ɴ)ɑ  ѣүʜцʜ Бѣχ(ь) 

ʒ Б ɑтомь … ʒмєɴʜо ʜ ƔБʜ мє … κω Божʜχ … ʜ (с) 

своωмь Б ɑтʜомь ɑ Б ɑтɑ мʜ ʜсʜκошє ʜ Ɣүʜɴʜшє 

в ьχƔ мєɴє κ ьвь ɴєʒɑʜ(м)ʜтƔ ɴєκɑ вѣ тκо є моʜ 

мʜʌʜ 

Radovan 
Pribilović 

Riĉica kod 

Kraljeve 

Sutjeske (XV) 

V: 242 

leţe ʌєжє 
ʜєʒƔсь ɑ сє ʌєжє дьвɑ Брɑтɑ рɑдʜвоʜ ʜ рɑдɑɴь ʜ 

Ɣмрʜє оБɑ Ɣ єдɑɴь дɑɴь 
Radivoj i Radan 

Podţablje kod 
Neuma (XVI) 

P:1 

leţe* ʌєнжє 

ɑ сє ʌєжʜ с снɴом рɑднсɑвомь ɑ с(є) ʌєнжє ɴɑ 

свон пʌємєɴнтон овɑн кɑмнɴ ɴєɴɑд отɑц с вєүɴє 

помєɴн постɑвн снɴƔ мом жƔпɑɴƔ рɑдɑɴƔ н 

снɴƔ мƔ 

 

Šipovac u 

Podveleţju kod 

Mostara (XV-
XVI) 

V: 174 
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leţe* ʌєжє 
ɑ сє ʌєжє двɑ мʜʌшоєвʜћɑ ɑʌʜѣɑ ʜ юсƔпь ʜ тоʜ 

г ɑдʜ Бгдɑɴь κвɑүь со Ɣсємь 

Alija i Jusup 
Milošević 

Graĉanica kod 
Gacka (XV) 

S: 1 

leţi ʌ(є)жʜ † ɑ сє ʌ(є)жʜ ɴнɴоє ʌƔповүнћь (с) снɴомь црѣпом 
Ninoje i Crêp 

L(j)upovĉić 

Podgradinje u 

Gornjem 
Hrasnu (XV) 

V: 80 

leţi ʌєж(н) ɑ сє ʌєж(н) …  

Tvrdoš kod 

Trebinja (?) 
V: 125 

leţi ʌєж(н) † сє ʌєж(н) … ʒєм … жɑʌо … ɴɑ ɴєм … двɑ сы …  

Bijeljina 

(XIV/XV) 
B: 6 

leţi ʌєж(н) ɑ сє ʌєж(н) ʌɑʒɑр(ь) … ьү … п(о)кɑн мє … прнпо Lazar 
Bijeljina 
(XIV/XV) 

B: 8 

leţi (ʌ)єжʜ 

ɑ сє ɴєκɑ сє ʒɴɑ тκо ωв … (ʌ)єжʜ тв ь … м … 

цɑ ʜћɑ м … сʜɴь (с) своʜωмь  Ɣжомь ωво ʌєжʜ 

вɑ ɴɑ своʜω Бɑщʜɴє тκо ɴє ʒɴɑ ɑ ʒɴɑш дɑ 

п оκʌєтɑ  Ɣκɑ тɑ κоѣ ћє ωво п ємєстʜтʜ Б ɑтʜє 

погʜБоχь 

Tvr(tko) i Ruţa 
Pazalje kod 
Rudog (XV) 

V: 215 

leţi (ʌ)єжʜ 

… (ʌ)єжʜ κ … Б ɑтосɑʌʜћ ɴɑ своʜ ʒємʌʜ ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ вʜсо ɑχь ʜ ɑ постɑвʜ сьʜ Бѣʌʜгь 

дьвɑ сʜɴɑ Божʜүьκо ʜ д ɑгƔʌʜɴь 

Bratosalić 
Piperi u 

Loparama (XV) 
V: 286 

leţi ʌєжʜ 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 

Milošević  

Koĉerin kod 

Lištice (1410-
1411) 

V: 1 

leţi ʌєжн ɑ сє ʌєжн внтко ɴɑ свомь пʌємєɴнтомь Vitko 
Mokro kod 
Lištice (XV) 

V: 3 

leţi ʌєжн 
ɑ сєн ʌєжн рɑдовɑɴ рɑконвнћ прокʌєть тко ћє 

тƔћнɴ ʌєү вєћє ɴєгово пʌємє 

Radovan 

Rakojvić 

Ĉerin kod 

Ĉitluka (XIV) 
V: 5 

leţi ʌєжн 
† ɑ сє ʌєжн нвɑɴь мɑршнћь жнвнχь ʌнть пн 

мɴого ɴь ʒєнмʌн ѣɑ ɴнщɑ ɴєс(оχь) 
Ivan Maršić 

Kruševo kod 

Mostara (XV) 
V: 6 

leţi ʌєжн 

† ɑ сє ʌєжн кɴєʒь рɑдншɑ ʒʌоƔшнћь ɑ сє пншє 

кɑмн вƔковнћь ɴɑ ѣƔɴɑкɑ тƔмовƔ рьдншн 

ʒʌоƔшнћь 

knez Radiša 

Zloušić 

Kruševo kod 

Mostara (XIV-
XV) 

V: 7 

leţi ʌєжн † ɑ сє ʌєжн нвɑɴншь комʌнɴовнћь 
Ivaniš 

Komlinović 

Bakri kod 

Ĉitluka (XV) 
V: 9 

leţi ʌєжн ɑ сє ʌєжн сɴ ь вƔкцɑ вƔковнћь ɑ ɴɑ нмє грьгƔрь 
sin Vukca 

Vukovića 

Bakri kod 
Ĉitluka (XIV-

XV) 

V: 10 

leţi ʌєжн 
† ɑ сє ʌєжн кɴєʒь пɑвɑω комʌѣɴовнћь ɴɑ свон 

пʌємєɴнтон ɴɑ проʒрɑүцƔ Ɣ дɴн воєводє сɑɴдɑʌь 

knez Pavao 

Komlênović 

Bakri kod 

Ĉitluka (1423-

1434) 

V: 11 

leţi ʌєжн 

† ɑ сє ʌєжн кɴєʒь пɑвɑω комʌнɴовнћь ɴɑ свон 

(пʌє)мєɴнтон ɴɑ проʒрɑүцƔ Ɣ дɴн воєводє 

сɑɴдɑʌь кон гɑ поүтєɴо н внрɴо сʌƔжɑшє Ɣүрьто 

Ɣүрьто ɴɑ пʌємєɴнтєн 

knez Pavao 
Komlinović 

Bakri kod 

Ĉitluka (1423-

1434) 

V: 12 

leţi ʌєжн 

† ɑ сє ʌєжн стонсɑвь мнʌошєвнћь ɴɑ свон ʒємʌн 

ɴɑ пʌємєɴнтон когɑ мɴого ʌƔдн ʒɴɑшє ɑ сє ұнɴн 

прнБнʌь Бѣʌопүєʌɑɴнɴь ɑ пнсɑ днвьɴь сɴь єговь 

Stojsav 

Milošević 

Gradac kod 

Konjica (XV) 
V: 16 

leţi ʌєжн ɑ сє ʌєжн вʌɑднсɑвɑ днвнцɑ Vladisava 
Humi-Lišani 
kod Mostara 

(XV) 

V: 17 

leţi ʌєжн 
вɑ нмє Богɑ вєʌкогɑ цьрɑ ɴєБєсɴогɑ н ʒмʌсɴогɑ ɑ 

сє ʌєжн рɑднвон крнвоƔшнүн 

Radivoj 

Krivoušiĉ 

Mostar (XIV-

XV) 
V: 18 

leţi ʌєжн 

† ɑ сє ʌєжн кɴєʒ вʌɑднсʌɑвь жƔпɑɴɑ ɴнкоʌє снɴь 

Бɑɴɑ стѣпɑɴɑ ɴєтн ɑ ʌєжн ɴɑ свон ʒємʌн ɴɑ 

пʌємєто ɑ пнсɑ помоүɑɴь 

knez Vladislav 

Vranjevo Selo 

kod Neuma 
(poslije 1363) 

V: 24 
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leţi ʌєжн 

† ɑ сє ʌєжн кɴєʒ вʌɑднсʌɑвь жƔпɑɴɑ ɴнкоʌє снɴь 

Бɑɴɑ стѣпɑɴɑ ɴєтн ɑ ʌєжн ɴɑ свон ʒємʌн ɴɑ 

пʌємєто ɑ пнсɑ помоүɑɴь 

knez Vladislav 
Vranjevo Selo 
kod Neuma 

(poslije 1363) 

V: 24 

leţi ʌєжн 
† ɑ сє ʌєжн вƔкнћь вƔкүнћь ɑ Ɣснүє ɴɑ ɴь мɑтн 

рɑдωсɑвɑ ɴь сє 
Vukić Vukĉić 

Opliĉići kod 
Ĉapljine (XV) 

V: 33 

leţi ʌєжн 
† ɑ сє ʌєжн Божндɑрɑ вƔкɑұнћь ɑ сѣұє грƔБɑұь 

кɑмн 

Boţidar 
Vukaĉić 

Opliĉići kod 

Ĉapljine (oko 

1477) 

V: 34 

leţi ʌєжн 

† ɑ сєн ʌєжн кɴєʒ(ь) рɑднвон вʌɑтковнћь Ɣ тон 

врнмє ɴɑнБоʌн мƔжь Ɣ дƔБрɑвɑχь Бнχь … ɑ вƔрєБ 

ʌɑвь сєн сѣүє грƔБɑүь ковɑүь 

knez Radivoj 

Vlatković 

Opliĉići kod 

Ĉapljine (oko 
1477) 

V: 36 

leţi ʌєжн † ɑ сє ʌєжн рɑдоє Богұнɴнћь † ɑ сє сѣұє грƔБɑұь 
Radoje 

Bogĉinić 

Opliĉići kod 
Ĉapljine (oko 

1477) 

V: 37 

leţi ʌєжн ɑ сє ʌєжн вƔкосɑвь кƔүмɑɴнүɑ тоБнє Vukosav 
Kruševo kod 

Stoca (XV) 
V: 38 

leţi ʌєжн 

† ɑ сє ʌєжн жƔпɑɴь юроє конɴо погБєБє ɴɑ 

поүтєɴо сʌƔжБн ʒɑ св(огь) гдɴɑ ɑ поБнʌнжн гɑ 

кɴєʒь 

ţupan Juroje 

Kruševo kod 

Stoca (prije 

1471) 

V: 39 

leţi ʌєжн ɑ сєн ʌєжн рɑдосɑвь рɑднүєвнћь 
Radosav 

Radiĉević 

Kruševo kod 

Stoca (poslije 
1477) 

V: 40 

leţi ʌєжн 

† снє ʌєжн доБрн рɑдоє снɴь воєводє стнпɑɴɑ 

ɴ(ɑ) свон Бɑщʜɴʜ ɴɑ Бɑтɴогɑχь сн Бнʌнгь постɑвн 

ɴɑ мє Брɑть мон воєводɑ пєтɑр 

Radoje 
Radimlja kod 
Stoca (oko 

1477) 

V: 45 

leţi ʌєжн ɑ сє ʌєжн стѣпɑɴь ɑ үнɴнω кɑмн ωгость ковɑүь Stêpan 
Radimlja kod 
Stoca (XV) 

V: 46 

leţi ʌєжʜ 
† ɑ сє ʌєжʜ ʌƔпκо вʌ(ɑ)сɴʜћ ɴɑ пʌємєɴʜтом 

сво(м) … пʜсɑ мƔ сʜɴь дʜѣκ доБ овоʜ 
Ljupko Vlasnić 

Troskoti kod 

Mostara (XIV-

XV) 

V: 47 

leţi ʌєжн † ɑ сє ʌєжн ʌƔБɑ вƔкɑɴовнц(ɑ) 
Ljuba 

Vukanovica 

Trijebanj kod 
Stoca (XV-

XVI) 

V: 48 

leţi ʌєжʜ 

† ɑ снє ʌєжʜ пɑвκо  ɑдоχɴʜћь ωвʜ … Ɣсʜєκоχь 

ɴɑ сє ʒɑ жʜвотɑ моʌƔ вʜ сє Б ɑтьо ʜ господо 

ɴємоʜтє мʜ κостʜ п ѣт єсɑтʜ 

Pavko 

Radohnić 

Hodovo kod 

Stoca (XV-
XVI) 

V: 51 

leţi ʌєжʜ 
† ɑ сє ʌєжʜ воєводɑ рɑдосɑвь χрɑБрєɴь ʒ г   

ʌѣто ɑпрнʌɑ к д  

vojvoda 
Radosav 

Hrabren 

Ošanići kod 
Stoca (24. april 

1505) 

V: 55 

leţi ʌєжн ɑ сє ʌєжн моɴɑχн мɑртɑ ʒп 
monahinja 

Marta 

Ošanići kod 

Stoca (1572) 
V: 57 

leţi ʌєжн 

вɑ нмє Богь н свєтогь нвɑɴɑ сє ʌєжн рɑдосɑвь 

вɑʌɑχовнћь ɴєкɑ сє ʒɴɑ єрє ʌєг(о)χь ɴɑ свωн ɴɑ 

пʌємєɴнтон Бɑшт(н)ɴн сє пнсɑ рɑднүь 

рɑдосɑʌнћь ɑ снєүє мнʌєтɑ ковɑүь крнʌнћь 

Radosav 
Valahović 

Nekuk kod 

Stoca (XV-

XVI) 

V: 58 

leţi ʌєжн ɑ сє ʌєжн ћƔрєɴь пƔкшнћь Đuren Pukšić 
Udora kod 

Stoca (XVI) 
V: 60 

leţi ʌєжʜ 
ɑ сє ʌєжʜ  ɑдосɑвь χє ɑκовʜћь ωво ʌєгоχь ɴɑ 

свωʜ пʌємєтоʜ гоʌƔБɑүʜ ʜ дь є ʌɑκɑ Бʌгɑ 

Radosav 
Heraković 

Boljuni kod 
Stoca (XV) 

V: 62 

leţi ʌєжн ɑ сє ʌєжн вƔкнћ вƔмнћ Vukić Vumić 
Boljuni kod 
Stoca (XV-

XVI) 

V: 65 

leţi ʌєжн 
ɑ сє ʌєжн вʌɑћ вʌɑднсɑʌнћ пншє сєморɑд снүє 

вƔк ɴɑ ωцɑ 
VlaĊ Vladisalić 

Boljuni kod 
Stoca (XV-

XVI) 

V: 66 

leţi ʌєжʜ 
ɑ сє ʌєжʜ  ɑдʜүь ɑ Б ɑт сʜүє д ɑгʜшɑ ɴɑ Б ɑт(ɑ) 

ɑ сє пʜшє дʜκь сємо ɑд Ɣсʜүє κовɑү мʜʌʜћ 
Radiĉ 

Boljuni kod 

Stoca (XV-
XVI) 

V: 70 

leţi ʌєжн ɑ сє ʌєжн рɑднүь вƔүнћ Radiĉ Vuĉić 

Boljuni kod 

Stoca (XV-
XVI) 

V: 71 

leţi ʌєжн ɑ сє ʌєжн єрнɴɑ нвковнцɑ Jerina Ivkovica 

Boljuni kod 

Stoca (XV-

XVI) 

V: 72 
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leţi ʌєжн ɑ сє ʌєжн пєтɑр вƔкүнћ ɑ снүє пєтко ɴɑ Брɑтɑ Petar Vukĉić 

Boljuni kod 

Stoca (XV-

XVI) 

V: 74 

leţi ʌєжн 
ɑ сє ʌєжн рɑднү вʌɑднсɑʌнћ ɑ снүє ɴɑ мє ωтɑц 

Божє тн гɑ помоʒн 

Radiĉ 
Vladisalić 

Boljuni kod 

Stoca (XV-

XVI) 

V: 75 

leţi ʌєжʜ ɑ сє ʌєжʜ ʌƔБʜцɑ вʌɑтκовʜцɑ пʜшє сємо ɑд 
Ljubica 
Vlatkovica 

Boljuni kod 
Stoca (XV) 

V: 76 

leţi ʌєжʜ 
ɑ сє ʌєжʜ доБ ʜ юɴɑκь ʜ чоєκ вʌɑтκо вƔκовʜћ 

пʜшє сємо ɑд 
Vlatko Vuković 

Boljuni kod 

Stoca (XV) 
V: 77 

leţi ʌєжʜ 
ɑ сє ʌєжʜ доБ ɑ вʌɑдʜκовκɑ є ʜɴɑ вƔκоцɑмʜћ 

пʜшє дʜκь сємо ɑдь 

Jerina 

Vukocamić 

Boljuni kod 

Stoca (XV) 
V: 78 

leţi ʌєжʜ 
ɑ сє ʌєжʜ доБ ɑ жєɴɑ стɑɴɑ ћƔ єɴовʜцɑ сʜєүє 

ʒєʌʜѣ ɑ (п)ʜшє  ɑто 

Stana 

Đurenovica 

Boljuni kod 

Stoca (XV) 
V: 79 

leţi ʌєжʜ 

сє ʌєжʜ нвɑɴь вƔкнћєвнћь ɴєкɑ ʒɴɑ Ɣ тн д(ɑ)ɴ дɑ 

коɴо постɑвн тɑн Бнʌєгь мн Ɣшѣүє Брɑт мн 

Бʌɑгоѣ рƔкɑ снɴɑ могɑ ко д(о)вєжє овє костн 

Ivan Vukićević 

Podgradinje u 

Gornjem 

Hrasnu (XV-

XVI) 

V: 81 

leţi ʌєжʜ 

† ɑ сє ʌєжʜ  ɑдʜвоʜ д ɑшүʜћ доБ ʜ юɴɑκь ѣ Бʜχь 

моʌƔ ѣ сє вɑсь ɴє тʜцɑʜтє вʜ ћєтє Бʜтʜ κɑκо ѣ ɑ ѣ 

ɴє могƔ Бʜтʜ κɑκо вʜ 

Radivoj Drašĉić 

Podgradinje u 

Gornjem 
Hrasnu (XIV-

XV) 

V: 82 

leţi ʌєжʜ 

ɑ сє ʌєжʜ вƔκь сʜɴь κɴєʒɑ ωБ ɑдɑ (с) сєст омь 

єʌомь ʜ поκɑмєɴовɑ гɑ мɑтʜ ɑɴɑ κʌєть ʜ 

п оκʌ(є)ть тκо ћє κ є(ɴƔ)тʜ Ɣ мє 

Vuk i Jela 

Podgradinje u 
Gornjem 

Hrasnu (XV-

XVI) 

V: 83 

leţi ʌєжн 

† ɑ сє ʌєжн вʌɑтко Брɑɴьковнћь с тɑɴоровɑ н 

вєүє (с) снɴомь годподѣ мєдɑɴь постɑвн тє к 

вʌɑткƔ додє 

Vlatko 

Branković 

Lastva u 

Gornjem 
Hrasnu (XV) 

V: 84 

leţi ʌєжн ɑ сє ʌєжн рɑшкод Raškod 
GleĊevci kod 
Ljubinja (XV-

XVI) 

V: 86 

leţi ʌєжн ɑ снє ʌєжн поʒɴɑɴь Богдɑɴнћь 
Poznanj 

Bogdanić 

Premilovo Polje 

kod Ljubinja 

(XV) 

V: 87 

leţi ʌєжн † ɑ сє ʌєжн пɑвɑω рɑдовнћь Pavao Radović 

Premilovo Polje 

kod Ljubinja 
(XV) 

V: 88 

leţi ʌєжн 
н сє ʌєжн стнпко рɑдосɑʌнћь Божє дɑвɴо тн сɑмь 

ʌєгɑω н вєʌє тн мн є ʌєжɑтн 

Stipko 

Radosalić 

Premilovo Polje 

kod Ljubinja 
(XIV-XV) 

V: 89 

leţi ʌєжн ɑ сє ʌєжн рɑдосɑвь дƔүнћь (с) снɴомь цвѣткомь 
Radosav Duĉić 
i Cvêtko 

Premilovo Polje 

kod Ljubinja 

(XV) 

V: 90 

leţi ʌєжн 
† ɑ сє ʌєжн рɑдосɑвь вƔкүнћь вƔкць пнћєвнћɑ ɴɑ 

свон ɴɑ пʌємєɴнтон 

Radosav 
Vukĉić 

Ljuti Do u 

Dabru polju 

(XV) 

V: 91 

leţi ʌєжн 

† ɑ сє ʌєжн рɑднвон вƔкүнћь вƔкцɑ пнћєвнћɑ 

снɴь ɴɑ своωн пʌємєɴнто (с) Брѣтомь 

рɑдосɑвомь 

Radivoj Vukĉić 

Ljuti Do u 

Dabra polju 

(XV) 

V: 92 

leţi ʌєжʜ 

† ɑ сє ʌєжʜ Бгɑдɑɴь χɑтєʌєвʜћь  ɑдʜүɑ воєводє 

сʌƔгɑ Ɣ доБ ʜ үɑсь  одʜχ сє Ɣ доБ ѣ Ɣ д Ɣжʜɴ 

п ɑво үʜɴє ʜ Ɣм ѣχь гдɴƔ вѣ ɴо сʌƔжє ɑ сɑʜ 

Бʜʌєгь сʜɴовє моʜ постɑвʜшє 

Bogdan 

Hateljević 

Milavići u 

Dabra polju 
(1391-1404) 

V: 93 

leţi ʌєжʜ 
† ɑ сє ʌєжʜ вƔкɑць вƔүχɴнћь … вндн сє ʒʌɑмєɴнє 

үтно … тє ɑ вɑсь Бгь Бʌɑгосʌо(вн) … прнБнсɑвь 

Vukac 
Vuĉ(i)hnić 

Vlahovići kod 

Ljubinja (XV-

XVI) 

V: 94 

leţi ʌєжʜ 

† ɑ сє ʌєжʜ кɴєʒь вʌɑћь Бнєʌнћь Ɣ своωн црьквн 

Ɣ свєтомь ʌɑʒɑрƔ үʌовѣүє тɑко дɑ ɴнєсн прокʌєть 

ɴє тнкɑн Ɣ мє 

knez VlaĊ 

Bijelić 

Vlahovići kod 

Ljubinja (XV) 
V: 95 

leţi ʌєжʜ 

† ɑ сє ʌєжʜ вƔκосɑвь воєводɑ вʌɑћєвʜћь с момь 

д Ɣговɑχь д Ɣжʜɴомь ʜ сɑгʜБоχь ɴɑ  ʒмʜ ɴоʜ 

κ ɑʜɴє κо(ɴь) могɑ господʜɴɑ ʜ доɴєсошє мє 

д Ɣжʜɴɑ ɴɑ своƔ пʌємєɴʜтƔ БɑщʜɴƔ ʜ дɑ є 

п оκʌєть тκо ћє Ɣ мє тɑκɴƔтʜ 

Vukosav 
Vlahovići kod 

Ljubinja (XV) 
V: 96 
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leţi ʌєжн 
ɑ сє ʌєжн дɑБнжнвь рɑдωвɑɴωвнћь үωүє тɑкω дɑ 

сн Бʌɑг 

Dabiţiv 
Radovanović 

Ubosko kod 
Ljubinja (XV) 

V: 98 

leţi ʌєжн 
ɑ снє ʌєжн поχвɑʌн мн юɴɑкь рɑднχɴɑ н снє 

Ɣснєүє снɴ мƔ вƔкосɑвь 
Radihna 

Miljanovići kod 
Ljubinja (XV) 

V: 99 

leţi ʌєжн 
† ɑ сє ʌєжн рɑћь гɑʌүнћ ɴɑ своѣωн ɴɑ 

пʌємєɴнтон 
RaĊ Galĉić 

Veliĉani u 
Popovu polju 

(XV) 

V: 101 

leţi ʌєжʜ 

† вь ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ ст го дχ ɑ сє ʌєжʜ  ɑБɑ Бж ʜɑ 

поʌʜχ ɑɴʜ⊦ɑ ɑ ʒовомь мʜ ьсκʜмь госпо⊦ɑ 

 ɑдɑүɑ жоyпɑɴɑ ɴєɴьцɑ үʜχо ʜћɑ κƔүьɴʜцɑ ɑ 

ɴєвѣстɑ жƔпɑɴɑ в ɑтьκɑ ʜ сʌƔгє дɑБʜжʜвɑ ʜ 

тєпьүʜıє  стʜпьκɑ ɑ κьүʜ жƔпɑɴɑ мʜʌьтѣɴɑ 

д ɑжʜвоıє вʜκɑ ɑ κɑʒɴьцƔ сɴʜκƔ сєст ɑ ɑ постɑвʜ 

сь Бѣʌѣгь ɴє сɴ ь дɑБʜжʜвь с Бжʜωмь помощʜю 

сɑмь (с) своʜмʜ ʌƔдьмʜ ɑ вь дɴ(ʜ) гдɴɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ 

Polihranija 

Radaĉa 

Veliĉani u 

Popovu polju 
(1377-1391) 

V: 102 

leţi ʌєжн ɑ сє дɑсɑ ʌєжн Dasa  
Ţakovo u 
Popovu polju 

(XV-XVI) 

V: 106 

leţi ʌєжн ɑ сє ʌєжн нв(ɑ)ɴнш рдωє Ivaniš 
Dobromani kod 
Trebinja (XV-

XVII) 

V: 109 

leţi ʌєжн 
† сє ʌєжн доБрнʌо прнБнʌовнћь (с) снɴовцємь ш 

ʌƔБєтомь ɑ пнсɑ ωБрɑдь крɑнковнћь 

Dobrilo 
Pribilović sa 

sinovcem 

Ljubetom 

Staro Slano kod 

Trebinja (XIV-
XV) 

V: 110 

leţi ʌєжн 

† сє ʌєжн доБрнʌо Божнћковнћь ʒ Брɑтомь 

рɑдоємь н снɴовцємь пʌɑвцємь ɑ пнсɑ нвко 

ωБрɑдовнћь 

Dobrilo 
Boţićković sa 

bratom 

Radojem i 
sinovcem 

Plavcem 

Staro Slano kod 

Trebinja (XV) 
V: 111 

leţi ʌєжʜ 
ɑ сє ʌєжʜ кɴєʒь ʒоть снɴь кɴєʒɑ пєтрɑ ʌєжє в ʌєто 

ʒп 
knez Zot 

Domaševo kod 

Trebinja (1572) 
V: 114 

leţi ʌєжʜ 
† ɑ сєн ʌєжʜ жƔпɑɴь мєдƔʌʜɴь ɴʜκɑдɑ мɴого ɴє 

ʜмɑχь ɑ ɴʜκɑдɑ ɴʜщɑ ɴєстɑ ɑ дѣχь 
ţupan Medulin 

Vrpolje kod 
Trebinja (XIV) 

V: 115 

leţi ʌєжн † вɑ сє ʌєжн дрɑгнћь дорьʌошєвнћь 
Dragić 

Dorlošević 

Vrpolje kod 

Trebinja (XVI) 
V: 116 

leţi ʌєжʜ 

† вь дɴʜ гдɴɑ воєдє сɑɴдѣʌɑ ɑ сєʜ ʌєжʜ κɴєʒь 

поκ ɑѣць ωʌʜвє овʜћь Б ɑтʜω ʜ вʌɑстєʌє ѣ 

поκ ɑѣць гɴƔ момƔ сʌƔгɑ що моχь вь п ɑвɑдʜ 

тоʌʜκо χоχь Ɣ момь домʜ Богь мʜ подʜʌʜ ѣ 

могɑχь гɴɑ могɑ ʜ д Ɣгɑ могɑ Ɣ поүтєɴʜ п ʜѣтʜ 

ʜ Ɣ томь момь доБ ʜ догє см ьть Ɣ в ємє жнвотɑ 

домь моѣ ωжɑʌостнχь 

knez Pokrajac 
Oliverović 

Vrpolje kod 
Trebinja (1413) 

V: 117 

leţi ʌєжн † ɑ сє ʌєжн вƔкосɑвь ʒєүʌнћ Vukosav Zeĉlić 

Klobuk kod 

Trebinja (XIV-

XV) 

V: 131 

leţi ʌєжʜ 
ɑ сє ʌєжʜ вƔκьшʜɴь доБ ɑшʜɴовʜћь Ɣ тоʜ доБɑ 

Ɣм( )ʜєχь свɑκомƔ мє жɑω Бʜ момƔ 

Vuk(a)šin 

Dobrašinović 

Konjsko kod 
Trebinja (XV-

XVI) 

V: 132 

leţi ʌєжʜ ɑ сє ʌєжʜ вƔкоБрɑт ћƔрћєвнћь снмо 

Vukobrat 
ĐurĊević (i) 

Simo 

Kolanjevići kod 

Bileće (?) 
V: 135 

leţi ʌєжн 

ɑ сє ʌєжн вƔкоБрɑт вʌɑћєвнћ Божн рɑБ ɑ сє гроБ 

мƔ дєʌɑ снɴ мƔ рɑдоɴɑ тƔ(г)о моѣ ɑ тко ʌн ћє 

мєɴє … 

Vukobrat 
VlaĊević 

Gornje selo kod 

Bileće (XV-

XVI) 

V: 136 

leţi ʌєжн 

† ɑ сє ʌєжн ʒɑгорьц Брɑѣɴовнћь Брɑтнє кон 

вндн(тє) снє ʒʌɑмєɴнє Брɑтнє ѣ сɑмь Бнω кɑко вн 

ɑ вн ћєтє Бтн кɑко н ѣ 

Zagorac 
Brajanović 

Podbudovac 

kod Bileće 

(XV) 

V: 138 

leţi ʌєжн ɑ сє ʌєжн рɑшоє Rašoje 

Radmilović-

Dubrava kod 

Bileće (XV) 

V: 140 
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leţi ʌєжн ɑ сє ʌєжн БƔɴьць рƔшовнћь Bunac Rušović 

Radmilović-

Dubrava kod 

Bileće (XV) 

V: 141 

leţi ʌєжн 
ɑ сє ʌєжн үрѣпь н рɑшко вʌɑχовнћь ɑ сє ʌєжнтɑ 

двɑ вʌɑχовɑ снɴь 

Ĉrêp i Raško 

Vlahović 

Radmilović-

Dubrava kod 

Bileće (XV-
XVI) 

V: 142 

leţi ʌєжн 
ɑ снє ʌєжн рɑБь Божн дѣкь вƔѣɴь дрɑгншнћь 

простн мƔ Б є  грєχє 
Vujan Dragišić 

Njeganovići 

kod Bileće 
(XV) 

V: 147 

leţi ʌєжн 

† ɑ сє ʌєжн нвɑɴь мрьү(н)ћь Ɣ доБрƔ прѣБнχь ɑ ʒɑ 

жнвотɑ ωв кɑмн постɑвнχь н ωстɑвнχ ʌєгоχ ɴ(ɑ) 

поʌовнɴƔ тко ʌн ћє Ɣʒєтн дɑ є прокʌєть 

Ivan Mrĉić 
Fatnica kod 

Bileće (XV) 
V: 150 

leţi ʌєжн 
ɴєкɑ сє ʒɴɑ ɑ сє ʌєжн вƔкь Бɑтрнћєвнћ огрɑдн 

вƔүнɴɑ ωцɑ н доБрƔ мɑтєрь єʌнцƔ 

Vuk Batrićević 
i Jelica 

Trnovica kod 

Bileće (XVI-

XVII) 

V: 157 

leţi ʌєжн ɑ сє ʌєжн … ʌєто ʒω дɴн н  
Stepen kod 
Gacka (1562) 

V: 158 

leţi ʌєжʜ 

† ɑ сє ʌєжʜ  ɑдоɴɑ  ɑтκовʜћь погʜБоχь пдь 

г ɑдомє пдь κʌƔүємє ʒɑ свогɑ гдɴɑ воєводƔ 

сɑɴд(ɑ)ʌɑ 

Radonja 

Ratković 

Kljuĉ kod 

Gacka (1404-
1415) 

V: 159 

leţi ʌєжн 
† ɑ сє ʌєжн кɴєʒь вƔкосɑвь пʌншүнћь пнсɑ 

срɑцнɴь вƔкосɑʌнћь 

knez Vukosav 

Plišĉić 

Stepen kod 

Gacka (XIV) 
V: 160 

leţi ʌєжн ɑ сє ʌєжн пєтɑрь вωєдɑ трковнћь 
vojvoda Petar 

Trković 

SrĊevići kod 

Gacka (oko 
1468) 

V: 167 

leţi ʌєжн ɑ сє ʌєжн нвɑɴь вωıє вдɑ vojvoda Ivan 

SrĊevići kod 

Gacka (oko 
1468) 

V: 168 

leţi ʌєжн † ɑ сє ʌєжн рɑдωн вωєдɑ трковнћ 
vojvoda Radoj 
Trković 

SrĊevići kod 

Gacka (oko 

1468) 

V: 169 

leţi ʌєжн † ɑ сє ʌєжн мнʌко тɑсовүнћь Milko Tasovĉić 

Graĉanica kod 

Gacka (XV-

XVI) 

V: 170 

leţi ʌєжн ɑ сє мнʌшь ʌєжн Milš(a) 
Graĉanica kod 
Gacka (?) 

V: 171 

leţi ʌєжʜ 

сʜє ʌєжʜ вƔκшɑь мʜт овʜћь ƔБʜшє мє ɴɑ сʌƔжБѣ 

гɴɑ могɑ мɑ ωсвєтʜ мє  ɑдє п ʜБʜсɑʌʜћь … κɑκо 

є вʜдʜто доБ омь ʜ г ɴомƔ 

Vukša Mitrović 

Zovi Do kod 

Nevesinja (prije 
1468) 

V: 172 

leţi ʌєжʜ 

† ɑ сє ʌєжʜ мʜʌоБ ɑть м ьћʜћь с дωБ ʜмь 

сʜɴомь с ʜвɑɴʜшємь Бʜχь жʜвомƔ  ɑдь ɑ м ьтвɑ 

сɑ ɑɴʜχь 

Milobrat Mrćić 

sa sinom 

Ivanišem 

Jasena kod 
Nevesinja (XV) 

V: 173 

leţi ʌєжн 
† вɑ нмє оцɑ н снɴɑ свєтогɑ дƔχɑ ɑ сє ʌєжн 

вƔкосɑвь ʌƔпүнүь † 

Vukosav 

Ljupĉiĉ 

Prokletnica na 
Visoĉici planini 

(XV) 

V: 175 

leţi ʌєжн ɑ сє ʌєжн ɴɑ покоɴн рɑБрєɴь вƔкнћь доʌнɴовнћь 
Rabren Vukić 

Dolinović 

Prokletnica na 

Visoĉici planini 

(poslije 1496) 

V: 176 

leţi ʌєжʜ 

† ɑ сє ʌєжʜ госпоѣ гоʜсɑвь κћʜ ю ʜѣ Бɑωшʜћɑ ɑ 

κƔћьɴʜцɑ воєводє  ɑдʜүɑ ɑ п ʜстɑ Ɣ κƔћʜ 

κɑʒɴцɑ сɑɴκɑ ʜ жƔпɑɴɑ Бʜʌʜѣκɑ с поүтєɴʜємь ʜ 

п ʜѣ свою вʜ Ɣ ʜ вʜшɴƔ сʌɑвƔ 

gospoja Gojsav 
Biskup kod 
Konjica (1398) 

V: 178 

leţi ʌєжн 

ɑ сє ʌєжн доБрн прнБнсʌɑвь пєтонвнћь ɴɑ свон 

ʒємʌн ɴɑ пʌємєɴнтон сʌƔжнχь БɑɴƔ тврьдвкƔ 

гдɴƔ вѣрьɴо ɴɑ томь погнБоχь п(н)сɑ Бртонѣ 

Pribislav 
Petojvić 

Ljusići kod 

Uloga (1353-

1377) 

V: 182 

leţi ʌєжн ɑ сє ʌєжн стѣɴ оподнɴовнүь 
Stojan 
Opodinoviĉ 

Ĉengić Bare 

kod Oblja u 
Kalinoviku 

(XV) 

V: 183 

leţi ʌєжн 
† ɑ сє ʌєжн госпоѣ Бєωкɑ крьстнѣшнɴов(ɑ) кћн 

прнБнсɑвɑ косɑү(є) ɑ пнсɑ вокɑш 
Beoka 

Vlaholje kod 
Kalinovika 

(XIV) 

V: 186 

leţi ʌєжн 
† вь нмє Б ɑ сє ʌєжн рɑБь Божн кɴєʒь рɑдосʌɑвь 

шнрнɴнүь 

knez Radoslav 

Širiniĉ 

Sopotnica kod 

Goraţda (XV) 
V: 192 
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leţi ʌєжн 

||| ɑ сє ʌєжн пєтɑрь мнʌɑɴов єɴо пєрн мєтɑ єговɑ 

жєɴɑ н ʒдє вɑн помєɴнтє гɑ прнɴɑпнсɑ нвɑɴє 

кон єднɴо пєрɑ єговн овє дɑɴє 

Petar 
Gradnići kod 
Ţitomislića 

(XVI) 

V: 194 

leţi ʌєжн ɑ сє ʌєжн ѣ р(ɑ)дɑɴь БожƔровнү 
R(a)dan 

Boţuroviĉ 

Radmilović-

Dubrava kod 

Bileće (XV-
XVI) 

V: 196 

leţi ʌєжн ɑ сє ʌєжн рɑднү вƔкмɑɴовнћь 
Radiĉ 

Vukmanović 

Fatnica kod 

Bileće (XV) 
V: 198 

leţi ʌєжн 
† ɑ сє ʌєжн внг(ɑ)ɴь вƔкосɑвɑ пʌншүнћɑ снɴь 

пнсɑ срɑцнɴь вƔкосɑʌнћь 
Viganj Plišĉić 

Stepen kod 

Gacka (prije 

1465) 

V: 199 

leţi ʌєжн дɑ сє ʒɴɑ овћє вƔкмɑɴє ʌєжн Vukmane 

Davidovići kod 

Bileće (XVI-

XVII) 

V: 200 

leţi ʌєжн 
ɑ снє ʌєжн вƔкɑɴ рɑдоɴнћь ɑ мɴого ʌн сɑмь ʌєжо 

ɑ мɴого ʌн мн є ʌєжɑтн 
Vukan Radonić 

Davidovići kod 

Bileće (XV) 
V: 201 

leţi ʌєжн 
† ɑ снє ʌєжн рɑднүь рɑдоєвнћь дондє мє крɑн Ɣ 

† ʒндɑ ɴɑ мє ћƔмонүь ɴо Брɑтн …  

Radiĉ 

Radojević 

Davidovići kod 

Bileće (XV) 
V: 202 

leţi ʌєжн ɑ снє ʌєжн рɑдоє рɑвь Божн доБром внү Radoje 
Davidovići kod 
Bileće (XV) 

V: 203 

leţi ʌєжн 
ɑ сє ʌєжн твртко вƔкɑць ɑ сн Бнʌєг сєүє ƔɴƔк мƔ 

нвɑɴко н пнсɑ 
Tvrtko Vukac 

Kapavica kod 
Ljubinja (XV-

XVI) 

V: 204 

leţi ʌєжн 

сє ʌєжн нвɑɴь ɴɑ своєн ʒємʌн Брɑтнѣ н дрƔжнɴо 

жɑʌнтє мє ѣ сьмь Бнʌь ѣко вн ɑ вн үьтє Бнтн ко н 

ѣ сє пнсɑ рɑдѣү 

Ivan 

Preĉani ispod 

Treskavice 
(XIV-XV) 

V: 205 

leţi ʌєжʜ 

† ɑ сє ʌєжʜ вогьұʜɴь κьɴєʒɑ стʜпκɑ Ɣ … ʜћɑ сʜɴь 

ɴɑ сьвоѣоʜ ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ д Ɣжʜɴо 

жɑʌʜтє мє мʌɑдь сʜ сєгɑ свʜтɑ отʜдоχь ɑ єдьɴь 

Бʜχь Ɣ мɑʜκє ɑ сє пʜсɑ Ɣгɑ ɑκь 

Vogĉin 
Kotorac kod 

Ilidţe (XV) 
V: 207 

leţi ʌєжʜ 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ (с)ɴɑ ʜ свєтогɑ д(χɑ) (сє) ʌєжʜ 

доБ ʜ Бдɑɴь доБ огɑ домьшє ωʒ ѣɴовʜүɑ сʜɴь Ɣ 

тоʜ доБɑ Ɣм ѣχь ɴʜ сє Бѣχь ωм ɑʒʜʌь ʒʌƔ ɴʜ 

доʜ(до) доБ Ɣ ʜ κто мє ʒɴɑшє всɑκь мє жɑʌɑшє 

доБ ь χотѣχь юɴɑκь Бʜтʜ ɑʌʜ мʜ см ѣть п ѣκ ɑтʜ 

ω(т)ʜдоχь (ωт) ωтьцɑ вєωмʜ пєүɑωɴɑ ʜ 

пκʌ(о)ɴʜо всоʜ моʜωʜ д жʜɴʜ ʜ Бʌмь ʌБьвтʜ ɴѣχь 

κ моєʜмь вс(ʜ)мь поћʜ  дɑɴовʜү χɑɴь сω 

Bogdan 

Ozrênoviĉ 

Blaţevići kod 

Rogatice 
(poslije 1486) 

V: 211 

leţi ʌєжʜ 
† ɑ сє ʌєжʜ ю ɑʜ κо(ɴь)  ɑдо(ѣ) свогɑ 

господʜүʜћɑ 
Juraj 

Kaoštica kod 
MeĊeĊe (poslije 

1454) 

V: 212 

leţi ʌєжʜ † ɑ сє ʌєжʜ стѣпɑɴь ωʒ ѣɴовʜћь 
Stêpan 

Ozrênović 

Strgaĉina kod 

Rudog 
V: 213 

leţi ʌєжʜ о … ʌ … єɑ … ɑκовʜћь ʌєжʜ ʜ мɑтʜ мƔ вʌɑдɑвɑ Vladava 
Strgaĉina kod 
Rudog (XV) 

V: 214 

leţi ʌєжʜ 

ɑ сє ɴєκɑ сє ʒɴɑ тκо ωв … (ʌ)єжʜ тв ь … м … 

цɑ ʜћɑ м … сʜɴь (с) своʜωмь  Ɣжомь ωво ʌєжʜ 

вɑ ɴɑ своʜω Бɑщʜɴє тκо ɴє ʒɴɑ ɑ ʒɴɑш дɑ 

п оκʌєтɑ  Ɣκɑ тɑ κоѣ ћє ωво п ємєстʜтʜ Б ɑтʜє 

погʜБоχь 

Tvr(tko) i Ruţa 
Pazalje kod 

Rudog (XV) 
V: 215 

leţi ʌєжʜ † ɑ сє ʌєжʜ κɴєʒь  ɑдоє Ɣʒєтʌʜћь 
knez Radoje 

Uzetlić 

Sljedovići kod 

Rogatice (XV) 
V: 216 

leţi ʌєжʜ 

вь ʜмє оцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєтогɑ дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ г ƔБɑүɑ 

воєводє мʜотошɑ поүтєɴɑ ʜ Ɣ т … дєѣɴомь свомь 

ɴɑ п(ʌє)мє(ɴн)том 
 

Seljani kod 
Rogatice (XV) 

V: 218 

leţi ʌєжʜ 
† ɑ сє ʌєжʜ вƔκʜћь сʜɴь вƔκɑшʜɴь ɴосɑκо(вʜћь) 

(с) своʜомь мɑʜκомь  Ɣжомь 

Vukić sa 

majkom Ruţom 

Mala Gostilja 

kod Višegrada 
(XV) 

V: 220 

leţi ʌєжʜ 
… ʜмє Божʜє ɑ сє ʌєжʜ т тшь Бɑɴовʜћь (д)оБ ʜ 

вʜтєʒь ɴɑ своωʜ пʌємє(ɴ)ʜтоʜ 

vitez Trt(i)š(a) 
Banović 

Kovanj kod 

Rogatice (prije 

1463) 

V: 221 
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leţi ʌєжʜ 

† вь ʜмє ωцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєто(гɑ) дχ ɑ сє ʌєжʜ 

воєводɑ мʜωтошь (с) своʜмь (с)ʜɴомь стѣпκомь 

свомƔ гдɴƔ вʌɑтκƔ вʌɑћєвʜћƔ κоɴь ɴогƔ κоʜ мƔ 

посʌƔжʜ жʜвƔ ɑ м ьтвɑ поБʜʌʜжʜ Божʜмь 

(п)омоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостʜю ʜ п ɑвʜ 

воєводɑ мʜωтошь ʜ мɴого ωт моє  Ɣκє ɴɑ ʒємʌʜ 

Бʜ ɑ ѣ ɴʜ ωт єɴɴє ɴʜκо ь ɴє Бʜ м ьтвь ɴє χ гɑ 

ƔБʜт ɑ ʜ сє κопɑʜтє ɴɑ пʌємє(ɴн)томь 

vojvoda Miotoš 
sa sinom 

Stêpkom 

VlaĊevina kod 
Rogatice (prije 

1463) 

V: 222 

leţi ʌєжʜ 

† вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ 

вʌɑтκо вʌɑ(ћє)вʜћь κоʜ ɴє моʌɑшє ɴʜєдɴогɑ 

үʌовκɑ тьκмо гɴɑ ɑ ωБʜдє мɴого ʒємʌє ɑ домɑ 

погʜБє ɑ ʒɑ ɴʜмь ɴє остɑ ɴʜ сɴь ɴʜ Б ɑть ɑ ɴɑ ɴь 

Ɣсʜұє κɑмʜ ɴєговь воєводɑ мʜωтошь сʌƔжʜ гɴɑ 

Божʜωмь помоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостою κоʜ 

Ɣκопɑ вʌɑтκɑ помєɴƔ Бгɑ 

Vlatko 

VlaĊević 

VlaĊevina kod 

Rogatice (1399-
1415) 

V: 223 

leţi ʌєжʜ 

вɑ ʜмє Божʜє ɑ сє ʌєжʜ оʒ ʜɴь κопʜєвʜћь 

жƔпɑɴь κɴєʒɑ пɑвʌɑ сє пʜсɑ дʜѣκь мʜʌосɑʌʜћь 

 ɑдоє ʜћь см ьтʜ ɴє поʜсκɑχь ɴɑвʜдѣɴь 

κ ɑʌєвсв(ɑ) Босɑɴсκогɑ ʜ госпоцтвɑ с ьБьсκогɑ 

ʒɑ могɑ гɴɑ сʌƔжБƔ Бодошє мє ʜ сѣκошє мє ʜ 

стѣ ɑшє ʜ тƔʜ см ьтʜ ɴє допɑдоχь ʜ Ɣм ʜχь ɴɑ 

 ощство χ ʜство ʜ гɴ мє воєводɑ ωκ ʜʌʜ ʜ 

Ɣκопɑ ʜ поБѣ(ʌѣ)жʜ 

Ozrin Kopijević 
Varošište u 

Borĉu (XV) 
V: 224 

leţi ʌєжʜ 

… :ʌєжʜ: мʜʌосɑв: п ʜ … ʌʜовʜћь: (с) своʜмь: 

сʜɴомь: с  (ɑд)ʜшʜɴомь: ɴɑ своʜ ʒємʌʜ: ɴɑ 

(пʌ)ємєɴʜтоʜ: ɑ гово ɑшє: Б ɑтʜє: с … ɑт Бгь ʜ 

поүʜвɑтє: ѣ сɑмь … ʜ вʜ: ɑ вʜ: χоћєтє: Бʜ(тʜ) … ʜ 

ѣ: ʜ Б ɑтʜɑ: 

Milosav i 
R(ad)išin 

Brnjica kod 
Pala (XV) 

V: 227 

leţi ʌєжʜ 
† сє ʌєжʜ ово   … ɑвь … κотьмѣ ʜүь ɴɑ своıє ʜ 

ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ (п)ʜсɑ попь п ʜБʜсʌɑвь  

Kaljina kod 
Podromanije 

(XIV) 

V: 229 

leţi ʌєжʜ 
ɑ сє ʌєжʜ дɑБʜжʜвь ɴɑ сво(єʜ) ʒємʌʜ ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ɑ ɴє ом ьсʜв сє 
Dabiţiv 

Berisalići kod 
Olova (XIV-

XV) 

V: 233 

leţi ʌєжʜ 

ɑ сє ʌєжʜ д ɑгʜʌо (мʜ)ʌєт(ʜ)үь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜто (ɴɑ) допɑцʜχ п ɑвʜχь ʌєть  м  сƔ 

своємь  одомь воʌʜɴʜ үʌовѣκь κомƔ мƔ годѣ 

сʌƔжʜтʜ гоʜсподѣɴƔ ɑ κомƔ годѣ сʌƔжɑшє 

вѣ ьɴь мƔ Бєшє ʜ сє пʜсɑ д ɑгʜшɑ сʜɴь єговь 

Dragilo 

Donji Dopasci 

kod Kladnja 
(XV) 

V: 234 

leţi ʌєжʜ 
… ʌєжʜ прьж(о)вь ɴовɑковн(ћ)ь ɴɑ своʜ ʒємʌʜ ɴɑ 

пʌє(мє)ɴʜто(ʜ) 

Prţov 
Novaković 

Brateljevići kod 
Kladnja (XV) 

V: 235 

leţi ʌєжʜ 
† сє ʌєжʜ мʜʌɑшʜɴь сʜɴь  ɑдмʜʌовь ɑ ƔɴƔκь 

Божʜχɴʜɴь 
Milašin 

Kamensko kod 
Olova (XV) 

V: 236 

leţi ʌєжʜ 
вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свтɑго дχɑ ɑ сє ʌєжʜ 

 ɑдомʜ ь ю ʜсɑʌʜћь ɴɑ своєʜ ʒємʌʜ пʌємєтɴо 

Radomir 

Jurisalić 

Olovci kod 

Stupara (XV) 
V: 237 

leţi ʌєжʜ 
1589 ʜєʒƔс …  ʜɑ о д ɑгоʜʌо ɴовɑκовʜћ ʌєжʜ 

овдʜ 

Dragojlo 
Novaković 

Dištica u 

Jelaškama kod 

Olova (1589) 

V: 238 

leţi ʌєжʜ 

… ʌтχ: Богомь ɑ сє ʌєжʜ: вьκьсɴ … (с)воʜ ʒємʌє 

ɴɑ п ʜмɑ … κоʜ Бʜшє: Ɣ   … постɑвʜшє: єговь: 

… сʜɴовь Бѣʌьгь: ɑ пʜсɑ … 

Vuksan  

Dištica u 

Jelaškama kod 

Olova (XV-
XVI) 

V: 239 

leţi ʌєжн 
† ɑ сє ʌєжн сто(ѣ)нɴь Ɣтоʌовнүь ɴɑ своєн ʒємʌн 

ɴɑ пʌємєɴнто сн постɑвн остоѣ Брɑть єго 
Stojin Utoloviĉ 

ĐurĊevik u 

Gostilji kod 

Ţivinica (XIV-
XV) 

V: 240 

leţi ʌєжʜ 

† ɑ сє ʌєжʜ дʜвɑць ʒʌɑтɑ ь ʜ (с) своʜωмь жєɴомь 

мʜʌостʜю Бжʜомь ʒɑ могɑ жʜвотɑ κомƔ годʜ 

сʌƔжʜχь сʌƔжʜχь мƔ п ɑвовѣ ьɴо χʜ 

Divac zlatar sa 

ţenom 

Mršići kod 

Vlasenice (XV) 
V: 241 
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leţi ʌєжʜ 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтг ɑ дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

κɴєʒь Бɑтʜћь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ 

мʜʌостʜю Бжʜ омь ʜ сʌɑвɴогɑ гɴдɴ ɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ κɴєʒь Босɑɴьсκʜ ɴɑ вʜсоκомь сє поБоʌʜχь 

ɴɑ дƔБоκƔмє мє дɴь доʜдє сʜ Бʜʌʜгь постɑвʜ 

госпоѣ вƔκɑвɑ с моʜмʜ доБ ʜмʜ жʜвƔ мʜ вѣ ɴо 

сʌƔжɑшє ʜ м твƔ мʜ посʌƔжʜ 

knez Batić 

Kopošići kod 
Ilijaša 

(16.8.1420-

18.8.1421) 

V: 245 

leţi ʌєжʜ 

ɑ сє ʌєжʜ Божʜћκо Бɑɴовʜ(ћь) ɴɑ своєʜ ʒємʌʜ ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ д ɑмʜ … ɴʜ ɑ постɑв(н)шє χʌɑпɑ 

ʜ ѣ ʜ Богдɑɴь ʜ ѣ  ɑɴκо ʒ Б( )ɑтʜом(ь) 

Boţićko 
Banović 

Banovići (XIV) V: 248 

leţi ʌєжн † ɑ сє ʌєжн стоѣɴь Stojan 
Han-Ploĉa kod 

Kiseljaka (XV) 
V: 250 

leţi ʌєжʜ 

вь дьɴʜ Б(ɑ)ɴɑ вєʌʜκ(ɑ)го κƔʌʜɴ(ɑ) Бѣшє 

г ɑ(д)ѣшɑ сƔʜдʜ(ѣ) вєʌʜ Ɣ ɴєг(о) ʜ сьʒʜдɑ … 

св єтɑго ю ʜѣ ʜ сє ʌєжʜ Ɣ ɴ(є)го ʜ жєɴɑ єгвɑ  үє 

поʌожʜ(т)є мє Ɣ ɴєго ɑ сє ʒʜдɑ д ɑжє 

о(χ)мƔүɑɴıɴь ємƔ воʌьı Б є: ɴ(ь) (ɑ)ʒь пʜсχь п о … 

ћь 

sudija Gradêša 

Podbreţje kod 

Zenice (poslije 
1193) 

V: 252 

leţi ʌєжʜ 
† ɑ сє ʌєжʜ  ɑдʜвоʜ  ʜʌʜћь ʜʒ  ɑмє 

κовɑүєпоʌɑɴʜɴь 
Radivoj Ilić 

Lipa kod Livna 

(XV) 
V: 260 

leţi ʌєжʜ сє ʌєжʜ κɴєʒь п ʜɴ knez Prin  
Šumnjaci kod 
Glamoĉa (XVI) 

V: 263 

leţi ʌєжʜ 
ωвдʜє ʌєжʜ мʜт ɑɴ вƔκь ɴ … вʜћь ɴɑ свωωʜ 

Бɑщʜɴʜ ʒɑ цɑ ɑ сƔʌʜмɑɴɑ 
Mitran 

Mišinci kod 
Dervente 

(1521-1566) 

V: 281 

leţi ʌєжн 

† сє ʌєжн сʌɑднмѣ снɴь  ɴɑ свон   ʒємʌ(н) … 

(пʌємє)ɴнтон  ɑ постɑ(вн)шє  сн Б … ьмь 

снɴовь  оБрɑд … н   мь 

Sladimja 
Štrepci kod 
Zovika (XV) 

V: 284 

leţi ʌєжн 
… Бно днɑ … ɑ снє ʌєжн мʌɑднɴь … ɴнүнћь ɴɑ 

свон ʒьмʌн ɴɑ пʌємєɴнтон ɴɑ внсорьχь 
Mladin 

Piperi u 

Loparama (XV) 
V: 287 

leţi ʌєжн 
ɑ сє ʌєжн пєтко рɑнковнћь ɴɑ своωн Бɑщнɴн 

корɑю сн Бʌгь постɑв(н) ωц(Ɣ) рɑнко 
Petko Rajković 

Koraj u 
Loparama 

(1463) 

V: 289 

leţi ʌєжʜ 

сє ʌєжʜ т (ʜ)вκо … ʜћь ɴɑ своєʜ … ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ʜ постɑвʜшє ɴɑ ɴємь сʜ Бʜгь үєтʜ ʜ 

сʜɴовє мʜод ɑгь ʜ  ɑтκо ʜ вєсєоκо ı ѣκоБь 

Tr(i)vko 

Stanovi kod 

Koraja u 
Loparama (XV) 

V: 292 

leţi ʌєжʜ 
(с)є ʌєжʜ … ɑүɑɴʜɴь: ɴɑ своєʜ ѣκоʜ ʒємʌʜ ɑ 

по(с)тɑвʜ: сʜгƔ :в: сʜɴɑ д ɑгѣ: ʜ Богдɑɴь:  

Tutnjevac u 

Loparama (XV) 
V: 293 

leţi ʌєжʜ 
† сє ʌєжʜ мнχɑʌь вєсєʌнɴовн(ћь) ɑ постɑвнстɑ 

внстɑ … ɴємь … мєɴ в … ɑтɑ … 

Mihal 

Veselinović 

Gornji 

Dragaljevac 

kod Bijeljine 
(XV) 

V: 294 

leţi ʌєжн (с)є ʌєжн рɑо … мнʌоє ɑɴко с … Miloje 
Batkovići kod 
Bijeljine (?) 

V: 296 

leţi ʌєжн 
(с)є ʌєжн χотнɴь Богосɑʌнүь ɴɑ пьʌємєɴнтон свон 

ʒємʌн постɑвн рɑдов … довнɴь снɴɑ овɑ сɴ 

Hotin 

Bogosaliĉ 

Lipovica kod 

Lopara (XV) 
V: 298 

leţi ʌєжʜ 

ɑ сє ʌєжʜ д ɑгоє юɴотʜћь тƔпьκовʜћ пʌємєɴʜтʜ 

свʜБьɴʜүɑɴʜɴь ɑ постɑвʜстɑ Бʜʌʜгь  в  сɴɑ 

мʜʌоБ ɑть ʜ п ʜБʜʌь ɑ тьκо ћє сʜ Бʜʌʜгь 

погƔБʜтʜ погƔБʜ гɑ Б ь 

Dragoje Junotić 
Tupković 

Peljave u 
Priboju (XV) 

V: 303 

leţi ʌєжʜ 

† сє ʌєжʜ Брɑтьмнω Б ɑнκовʜћь Боʌє ɑдовь 

ƔɴƔκь ɴɑ своωʜ ʒємьʌʜ пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ … ɑκовʜ 

… (т)ьκо ћє сʜ (Бʜ)ʌʜгь погƔБ(ʜ)тʜ погƔБʜ (г)ɑ Б гь 

† постɑвʜ Бʜʌ(ʜ)г сʜɴь єговь ɴɑʜмʌɑдʜʜ Б ɑтоʌь 

своємƔ ωтьцƔ ɴ … ɑ … т … 

Bratmio 

Brajković 

Peljave u 

Priboju (XV) 
V: 304 

leţi ʌєжн 
сє ʌєжн Боʌько ɴɑ своєн ʒєм(ʌ)н ɴɑ пʌємєɴнтон 

ɴɑ ʌєндсɴн 
Boljko 

Malešić kod 

Zvornika (XV-
XVI) 

V: 309 

leţi ʌєжʜ 

† сє ʌєжʜ мнʌьць црьɴнүь доБрѣ жнвь доБрѣ Ɣмрѣ 

снɴɑ Ɣ ɴєгɑ ɴє Бншє снɴовьць кɑмн спост(ɑ)вɑ н 

то мƔ пнсɑ кƔʌьдƔкь † 

Milac Crniĉ 

Pragani kod 

Zvornika (XIV-

XV) 

V: 310 
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leţi ʌєжʜ 
† ɑ сє ʌєжʜ дɑБнжнвь мɑрьковнүь кон дɑɴь 

ʌєг(оχ)ь тнмє … Б(р)ɑть мон вƔкь поБнʌєжн 

Dabiţiv 
Markoviĉ 

ĐurĊevac na 
Drini (XV) 

V: 315 

leţi ʌєжʜ ɑ сє ʌєжʜ ωстоѣ крь(с)тнѣɴь ɴɑ ʒгƔɴо Ostoja 
Zgunja na Drini 
(XVI) 

V: 316 

leţi ʌєжʜ 
сє ʌєжʜ воʌьєдьɴь Ɣмрє ɑ сє ɴɑ ɴємь спостьвн 

дɑмѣьɴ 
Voljedan 

Podgradac kod 
Bratunca (XV) 

V: 318 

leţi ʌєжʜ 
ɑ сє ʌєжʜ овдє стєпко рɑднвоєвнћь погрєБє сє вь 

ʌєто ʒво 

Stepko 
Radivojević 

Crnići kod 
Stoca (1564) 

V: 320 

leţi ʌєжʜ † сє ʌєжʜ вƔкосɑвь црьповнүь 
Vukosav 

Crpoviĉ 

Ljubljenica kod 

Stoca (XV) 
V: 321 

leţi ʌєжʜ ɑ сє ʌєжʜ скєɴдєрь Skender 
Fatnica kod 
Bileće (poslije 

1519) 

V: 322 

leţi ʌєжн ɑ сє ʌєжн рɑдоє нвɑɴншєвнћь 
Radoje 

Ivanišević 

MrĊanovići kod 

Gacka (XV-
XVI) 

V: 323 

leţi ʌєжн ɑ сє ʌєжн Брɑћко посʌƔжнχ(ь) момƔ поүтєɴо Braćko 
Kokorina kod 

Gacka (XV) 
V: 324 

leţi ʌєжн 
† сє ʌєжн р(ɑд)нɴь ɑ ʒовомь мѣрɑк в(н)дѣɴовнүь ɑ 

постɑвн сь Брɑть єговь дрɑгьүнɴ(ь) 

Mêrak 

Vidênoviĉ 
Bijeljina (XIV) B: 2 

leţi ʌєжн ɑ сє ʌєжн рɑБь Б …  

Bijeljina 

(XIV/XV) 
B: 7 

leţi ʌєжн 
† ɑ сє: ʌєжн: Бѣʌосɑвь ʌƔүнүь Ɣ своє црьквє 

пʌємєɴнтє: постɑвншє кɑмєɴь: снɴовє с … Ɣ 
Bêlosav Luĉiĉ Bijeljina (XV) B: 11 

leţi ʌєжʜ 

сʜє: ʌєжʜ: мʜχоʜо: грɑχовүʜћь: прɑвє: в(ʜ)рє 

рʜмскє (к)оʜ: поүтєɴо (χ)оћɑшє ʜ (Б)огƔ сє 

мо(ʌɑ)шє: ʜ доБро (к)ɴʜгƔ: ʒɴɑ(шє дɑ)ʜ мƔ Бо(жє 

дƔ)шʜ д(ɑ) БƔдє (спɑсє)ɴь 

Mihojo 
Grahovĉić 

Brajkovići kod 
Bile (XVI) 

T: 3 

leţi* ʌєжн 

† ɑ сн ʌєжн д(о)Брнʌо БоБɑɴь н Брɑт мƔ внгɑɴь н 

снɴь мƔ нвɑɴншємь н ωво ʌєгосмо ɴɑ с(в)он 

Бɑщнɴон 

Dobrilo Boban, 

Viganj i Ivaniš* 

Ţakovo u 

Popovu polju 

(XV) 

V: 103 

leţi* ʌєжн ɑ сє ʌєжн снɴь мон прнБнʌо … н ɴєговь … Pribilo 

Šćenica u 

Popovu polju 
(XV) 

V: 119 

leţi* ʌєжн ɑ сє ʌєжн ɴнкоʌɑ вƔкдрɑговнћь 
Nikola 

Vukdragović 

Poljica u 

Popovu polju 
(?) 

V: 120 

leţi* ʌєжн ɑ сє ʌєжн доБрнш вƔкнћєвнћ 
Dobriš 
Vukićević 

Radmilović-

Dubrava kod 

Bileće (?) 

V: 139 

leţi* ʌєжн 
ɑ сє ʌєжн вƔкшь дƔБүєвнћь Брɑтнє ѣɑ сɑмь Бнω 

кɑко вн ɑ вн ћєтє Б(нтн) … 

Vukša 
Dubĉević 

Radmilović-

Dubrava kod 

Bileće (XV) 

V: 143 

leţi* ʌєжн ɑ сє ʌєжн кɑʌƔћєрь гʌнгорнє вєүɴɑ пɑмєть ємƔ 
kaluĊer 

Gligorije 

Radmilović-

Dubrava kod 

Bileće (XV-

XVI) 

V: 144 

leţi* ʌєжн † ɑ сє ʌєжн мон дƔнцɑ трωкоснћ Dujica Trokosić 
Vranja Dubrava 
kod Bileće (?) 

V: 146 

leţi* ʌєжн 

ɑ сє ʌєжн мɑртнɴь вƔѣ воєвод(є) снɴь 

црьɴогорɑць ɑ сє ʌєжн рɑБь Бжн рɑшко 

рɑдовүнћь 

Martin Vuja i 

Raško 
Radovĉić 

Velika Gareva 

kod Gacka 
(XV-XVI) 

V: 161 

leţi* ʌєжн 

ɑ сє ʌєжн мɑртнɴь вƔѣ воєвод(є) снɴь 

црьɴогорɑць ɑ сє ʌєжн рɑБь Бжн рɑшко 

рɑдовүнћь 

Martin Vuja i 

Raško 
Radovĉić 

Velika Gareva 

kod Gacka 
(XV-XVI) 

V: 161 

leţi* ʌєжн ɑ сєн ʌєжн дєɴɑ мɑтн попɑ вƔкɑшнɴɑ Dena 
Velika Gareva 
kod Gacka 

(XV-XVI) 

V: 162 

leţi* ʌєжʜ 

ɑ сє ʌєжʜ с снɴом рɑднсɑвомь ɑ с(є) ʌєнжє ɴɑ 

свон пʌємєɴнтон овɑн кɑмнɴ ɴєɴɑд отɑц с вєүɴє 

помєɴн постɑвн снɴƔ мом жƔпɑɴƔ рɑдɑɴƔ н 

снɴƔ мƔ 

 

Šipovac u 
Podveleţju kod 

Mostara (XV-

XVI) 

V: 174 
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leţi* ʌєжн 
ɑ сє ʌєжн рɑБ Божн гомБɑʌнүь үƔж(д)ɴомє жєʌєт 

овог свѣтɑ 
Gombaliĉ Goraţde (1568) V: 191 

leţi* ʌєжʜ 

ɑ сє ʌєжʜ доБ ʜ гдɴь гость мʜшʌєɴь κомƔ Бʜшє 

п ʜ … по Ɣ єдБʜ ɑв ɑмь своє вєʌʜκо 

гостоʌƔБство (гд)ɴє доБ (ʜ) κɑдɑ п ʜдєшь п ʜдь 

гд ɑ ɴɑшєгɑ ʜсƔ єдɴо … мєɴʜ ʜ ɴɑсь своʜχь 

 ɑБов пʜсɑ г м 

gost Mišljen 
Puhovac kod 
Zenice (poslije 

21.1.1404) 

V: 249 

leţi* ʌєжн 
ɑ сє ʌєжн … ьць χор(н)ћь ɑ постɑв(н) (ɴ)ɑ ɴємь 

Бѣʌѣ(гь) … стɑɴь Бр(ɑть) ıє го †  
Lipik kod 
Bijeljine (XV) 

V: 295 

leţi* ʌєжʜ 

† сє ʌєжʜ Брɑɴко вєрьков(нћь) … ʒємʌн ɴɑ 

пʌємєɴнтон п … ɴɑ ɴємь Брɑтнѣ Бѣʌѣгь 

мнʌьБрɑть н мнʌько  н снɴь о … нʌько ɑ пнсɑ гɑ 

прѣрɑдь днѣ(к)ь тврьдѣɴовнүь 

Branko 

Verković 

Kikaĉi kod 

Tuzle (XV) 
V: 297 

leţi* ʌєжʜ 

† ɑ сє ʌєжʜ дɑБʜжʜвь д ɑшκовʜћь ɴɑ своєʜ ʒємʌʜ 

ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ κɑдɑ χтєχь поБʜтʜ тɑдɑ ʜ Ɣм ѣχь 

Ɣсѣүє ɴɑ мє κɑмʜ мʜʌƔтʜɴь κɑБʌовʜћь Ɣ годƔшʜ 

ɑ пʜсɑ ɴʜκоʌɑ д ɑгоʌєвʜћь 

Dabiţiv 

Drašković 

Brkići kod 

Kalesije (XV) 
V: 306 

leţi* ʌєжʜ 

… ʌєжʜ Б  …  ьдоєвʜүь (ɴ)ɑ ʒємʌʜ тƔжд(ʜ) 

постɑвʜ ɴɑ ɴь … єɴь п ѣχтѣɴь  ɑдосɑʌ(ʜү)ь 

пɑсто ɑκь мƔ ʜ ωʒ ьκо сʜɴь м(Ɣ) доБ ʜ жʜвь ʜ 

Ɣм (ѣ) сє (п)ʜсɑ д ɑгоє дʜѣ(κ)ь 

 
Zaselak kod 
Zvornika (XV) 

V: 311 

leţi* ʌєжʜ 
ɑ сє ʌєжʜ рɑдоє прнгоєвнүь оБрɑдовнү(ь) ɑ 

постɑ(в)н Бѣʌѣгь мɑтн тврьднсɑвɑ 

Radoje 
Prigojeviĉ 

Obradoviĉ 

Košarići kod 

Ugljevika (XV) 
V: 314 

leţi* ʌєжʜ сє ʌєжʜ жɑрко Ţarko 
Brajkovići kod 

Bile (XVI) 
T: 5 

leţi* ʌєжʜ сє: ʌєжʜ: пɑвɑо: пʌɑв:ʜүʜћь ɑ пʜшє: мʜʌʜвоʜ Pavao Plaviĉić 
Brajkovići kod 

Bile (XVI) 
T: 4 

leţi* ʌєжʜ 

сє ʌєжʜ ʌƔкь сʜɴь пɑвʌɑ пʌɑвʜүʜћь ɑ сє пʜшє 

Брɑть ɴєговь рɑдʜɴь Брɑтє доБɑрь тʜ вь дƔшʜ 

твоє ɴɑ ʌ … 

Luka 
Brajkovići kod 

Bile (XVI) 
T: 6 

leţiju ʌєжнƔ 
вɑ нмє ωцɑ сɴıьɑ н свɑтго дƔχɑ снє доБрн ʌєжнƔ 

ɑ сɑ мɴомь … кƔ  

Kalinovik 

(XVI) 
V: 184 

leţit ʌэжıтъ 
† сэ ʌэжıтъ ппъ тѣχодрɑгъ ɑ э ıмѣʌъ д съıɴовъ 

тэрэ рѣдъ эдıɴѣмъ годѣ стръı э 
pop Tjehodrag 

Lištani u 
Livanjskom 

polju (XII) 

Š: 11 

leţit* ʌєжʜть 
сє ʌєжʜть дрɑгьць тнχьмнʌнть кь(д)н χьтѣχь Бнтн 

тьгн ɴє Бнχь 
Dragac Tihmilit 

Brkići kod 

Kalesije (XV) 
V: 307 

leţita ʌєжнтɑ 
ɑ сє ʌєжн үрѣпь н рɑшко вʌɑχовнћь ɑ сє ʌєжнтɑ 

двɑ вʌɑχовɑ снɴь 

Ĉrêp i Raško 
Vlahović 

Radmilović-

Dubrava kod 
Bileće (XV-

XVI) 

V: 142 

leţo ʌєжо 
ɑ снє ʌєжн вƔкɑɴ рɑдоɴнћь ɑ мɴого ʌн сɑмь ʌєжо 

ɑ мɴого ʌн мн є ʌєжɑтн 
Vukan Radonić 

Davidovići kod 

Bileće (XV) 
V: 201 

li ʌн 
сн кɑмнɴь вɑрдɑ үн ʌн ѣ Бнω үн ʌн є сɑдє үн ʌн 

ɴєћ Бтн  

Kosor kod 

Blagaja (prije 
1411) 

V: 21 

li ʌн 
сн кɑмнɴь вɑрдɑ үн ʌн ѣ Бнω үн ʌн є сɑдє үн ʌн 

ɴєћ Бтн  

Kosor kod 

Blagaja (prije 

1411) 

V: 21 

li ʌн 
сн кɑмнɴь вɑрдɑ үн ʌн ѣ Бнω үн ʌн є сɑдє үн ʌн 

ɴєћ Бтн  

Kosor kod 

Blagaja (prije 

1411) 

V: 21 

li ʌн 

ɑ сє ʌєжн вƔкоБрɑт вʌɑћєвнћ Божн рɑБ ɑ сє гроБ 

мƔ дєʌɑ снɴ мƔ рɑдоɴɑ тƔ(г)о моѣ ɑ тко ʌн ћє 

мєɴє … 

Vukobrat 

VlaĊević 

Gornje selo kod 

Bileće (XV-
XVI) 

V: 136 

li ʌн 

† ɑ сє ʌєжн нвɑɴь мрьү(н)ћь Ɣ доБрƔ прѣБнχь ɑ ʒɑ 

жнвотɑ ωв кɑмн постɑвнχь н ωстɑвнχ ʌєгоχ ɴ(ɑ) 

поʌовнɴƔ тко ʌн ћє Ɣʒєтн дɑ є прокʌєть 

Ivan Mrĉić 
Fatnica kod 

Bileće (XV) 
V: 150 

li ʌʜ 

вɑ ʜмє твоє п ʜүʜстɑ т оʜцє гдɴɑ гстʜ мʜʌƔтʜɴɑ 

Бʜʌʜгь  одомь ц ьɴʜүɑɴь погʜБ(є) ʜɴо ɴєго ʌʜ 

мʜʌостʜ Божʜєʜ жʜтʜє ɑ жʜχь Ɣ үɑстє Босɑɴκє 

gost Milutin 
Humsko kod 

Foĉe (1318) 
V: 190 
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гсподє п ʜмʜχь дɑ овє ω вєʌʜκє гсподє ʜ 

вʌɑстєо ʜ ω г ьүκє гсподє ɑ всє вʜдомо 

li ʌн 
ɑ снє ʌєжн вƔкɑɴ рɑдоɴнћь ɑ мɴого ʌн сɑмь ʌєжо 

ɑ мɴого ʌн мн є ʌєжɑтн 
Vukan Radonić 

Davidovići kod 

Bileće (XV) 
V: 201 

li ʌн 
ɑ снє ʌєжн вƔкɑɴ рɑдоɴнћь ɑ мɴого ʌн сɑмь ʌєжо 

ɑ мɴого ʌн мн є ʌєжɑтн 
Vukan Radonić 

Davidovići kod 
Bileće (XV) 

V: 201 

litâ ʌнть 
† ɑ сє ʌєжн нвɑɴь мɑршнћь жнвнχь ʌнть пн 

мɴого ɴь ʒєнмʌн ѣɑ ɴнщɑ ɴєс(оχь) 
Ivan Maršić 

Kruševo kod 

Mostara (XV) 
V: 6 

litih ʌʜт(ʜ)χь 

ʜ Ɣ томь стєћє ж(ʜ)χ  поүтєɴо ʜ сʌɑвɴо є є ʒɴɑχь 

дɑ є Ɣм … ɑ тɑʜ г єБь  Ɣүʜɴʜχ(ь) (Ɣ)ʒвƔκоχ  ʒɑ 

свогɑ  жʜвотɑ  БоyдƔћє(м)оy ʜ посʌ(ʜ) 

оyʒвƔүєɴ(ʜѣ) г єБɑ ɴɑ үєтв ьто ʌʜто тоʜ пʜсɑχь 

ɴɑ үƔɑɴ ɑ п ʜдɑʌʜ сє Б(ог)Ɣ ωБɑ ɴɑ ʌʜт(ʜ)χь κʜ … 

мь жʜв … 

 

Gornje Turbe 

kod Travnika 
(1451) 

V: 255 

lito ʌʜто 

ʜ Ɣ томь стєћє ж(ʜ)χ  поүтєɴо ʜ сʌɑвɴо є є ʒɴɑχь 

дɑ є Ɣм … ɑ тɑʜ г єБь  Ɣүʜɴʜχ(ь) (Ɣ)ʒвƔκоχ  ʒɑ 

свогɑ  жʜвотɑ  БоyдƔћє(м)оy ʜ посʌ(ʜ) 

оyʒвƔүєɴ(ʜѣ) г єБɑ ɴɑ үєтв ьто ʌʜто тоʜ пʜсɑχь 

ɴɑ үƔɑɴ ɑ п ʜдɑʌʜ сє Б(ог)Ɣ ωБɑ ɴɑ ʌʜт(ʜ)χь κʜ … 

мь жʜв … 

 

Gornje Turbe 

kod Travnika 
(1451) 

V: 255 

Lojša ʌоʜшɑ 

† вɑ ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ стɑго дχɑ ɑ сє дво ь 

воєводє мɑсɴɑ ʜ ɴєговʜю сɴƔ  ɑдосʌвɑ ʜ 

м осʌвɑ сє пʜсɑ  ɑБь Бжʜ ʜ стɑго дмʜт ʜѣ Ɣ дɴʜ 

гдɴɑ κ ɑʌɑ Ɣг ьсκогɑ ʌоʜшɑ ʜ гɴɑ Бɑɴɑ 

Босɑɴьсκогɑ тв ьтκɑ тκо Бʜ то пот ьʌь дɑ є 

п оκʌєть ωц мь ʜ сɴомь ʜ стʜмь дχомь 

vojvoda Masan 
Donja Dreţnica 

(1355-1357) 
V: 15 

Luĉiĉ ʌƔүнүь 
† ɑ сє: ʌєжн: Бѣʌосɑвь ʌƔүнүь Ɣ своє црьквє 

пʌємєɴнтє: постɑвншє кɑмєɴь: снɴовє с … Ɣ 
Bêlosav Luĉiĉ Bijeljina (XV) B: 11 

Luka ʌƔкɑ 
ɑ сє ʌєжє ɴɑ оБрɑдɑ довнћɑ гроБɴнцн снє Брɑнкє 

ʌƔкɑ ѣ ɴє могƔ Бнтн кɑко Бнћєтє 
Luka 

Svitava kod 
Ĉapljine (XVI-

XVII) 

V: 30 

Lukâ* ʌƔкь 

сє ʌєжʜ ʌƔкь сʜɴь пɑвʌɑ пʌɑвʜүʜћь ɑ сє пʜшє 

Брɑть ɴєговь рɑдʜɴь Брɑтє доБɑрь тʜ вь дƔшʜ 

твоє ɴɑ ʌ … 

Luka 
Brajkovići kod 
Bile (XVI) 

T: 6 

Luke ʌƔкє 

ɑ ʌƔкє стнєпɑɴовɑ роднχ сє Ɣ вєʌнкƔ рɑдость ɑ 

Ɣмр(ѣχь) Ɣ вєʌнкƔ жɑʌость ɑ сє кнпн є 

томɑшєвнƔ Борє ɑ дɑ мƔ дєсєто врєдн 
 

Svitava kod 
Ĉapljine (XV) 

V: 31 

Ljuba ʌƔБɑ † ɑ сє ʌєжн ʌƔБɑ вƔкɑɴовнц(ɑ) 
Ljuba 

Vukanovica 

Trijebanj kod 

Stoca (XV-
XVI) 

V: 48 

Ljubên ʌƔБѣɴь 

н постɑвн Бѣʌѣгь сн: снɴь мƔ: вʌькь: н Брɑтнѣ: 

ɴєгов ʌƔБѣɴь: н мєдошь: н прн(Б)нʌь: … :тько үє 

пнсɑɴнє: снє погƔБнтн: прокʌєть: Богомь: н 

снɴомь 

 
Košarići kod 
Ugljevika (XV) 

V: 313 

Ljubetom ʌƔБєтомь 
† сє ʌєжн доБрнʌо прнБнʌовнћь (с) снɴовцємь ш 

ʌƔБєтомь ɑ пнсɑ ωБрɑдь крɑнковнћь 

Dobrilo 

Pribilović sa 
sinovcem 

Ljubetom 

Staro Slano kod 

Trebinja (XIV-

XV) 

V: 110 

Ljubica ʌƔБʜцɑ ɑ сє ʌєжʜ ʌƔБʜцɑ вʌɑтκовʜцɑ пʜшє сємо ɑд 
Ljubica 

Vlatkovica 

Boljuni kod 

Stoca (XV) 
V: 76 

ljubviti ʌБьвтʜ 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ (с)ɴɑ ʜ свєтогɑ д(χɑ) (сє) ʌєжʜ 

доБ ʜ Бдɑɴь доБ огɑ домьшє ωʒ ѣɴовʜүɑ сʜɴь Ɣ 

тоʜ доБɑ Ɣм ѣχь ɴʜ сє Бѣχь ωм ɑʒʜʌь ʒʌƔ ɴʜ 

доʜ(до) доБ Ɣ ʜ κто мє ʒɴɑшє всɑκь мє жɑʌɑшє 

доБ ь χотѣχь юɴɑκь Бʜтʜ ɑʌʜ мʜ см ѣть п ѣκ ɑтʜ 

ω(т)ʜдоχь (ωт) ωтьцɑ вєωмʜ пєүɑωɴɑ ʜ 

пκʌ(о)ɴʜо всоʜ моʜωʜ д жʜɴʜ ʜ Бʌмь ʌБьвтʜ ɴѣχь 

κ моєʜмь вс(ʜ)мь поћʜ  дɑɴовʜү χɑɴь сω 

Bogdan 
Ozrênoviĉ 

Blaţevići kod 

Rogatice 

(poslije 1486) 

V: 211 
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ljudi ʌƔдн 

† ɑ сє ʌєжн стонсɑвь мнʌошєвнћь ɴɑ свон ʒємʌн 

ɴɑ пʌємєɴнтон когɑ мɴого ʌƔдн ʒɴɑшє ɑ сє ұнɴн 

прнБнʌь Бѣʌопүєʌɑɴнɴь ɑ пнсɑ днвьɴь сɴь єговь 

Stojsav 

Milošević 

Gradac kod 

Konjica (XV) 
V: 16 

ljudmi ʌƔдьмʜ 

† вь ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ ст го дχ ɑ сє ʌєжʜ  ɑБɑ Бж ʜɑ 

поʌʜχ ɑɴʜ⊦ɑ ɑ ʒовомь мʜ ьсκʜмь госпо⊦ɑ 

 ɑдɑүɑ жоyпɑɴɑ ɴєɴьцɑ үʜχо ʜћɑ κƔүьɴʜцɑ ɑ 

ɴєвѣстɑ жƔпɑɴɑ в ɑтьκɑ ʜ сʌƔгє дɑБʜжʜвɑ ʜ 

тєпьүʜıє  стʜпьκɑ ɑ κьүʜ жƔпɑɴɑ мʜʌьтѣɴɑ 

д ɑжʜвоıє вʜκɑ ɑ κɑʒɴьцƔ сɴʜκƔ сєст ɑ ɑ постɑвʜ 

сь Бѣʌѣгь ɴє сɴ ь дɑБʜжʜвь с Бжʜωмь помощʜю 

сɑмь (с) своʜмʜ ʌƔдьмʜ ɑ вь дɴ(ʜ) гдɴɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ 

Polihranija 

Radaĉa 

Veliĉani u 
Popovu polju 

(1377-1391) 

V: 102 

Ljupĉiĉ ʌƔпүнүь 
† вɑ нмє оцɑ н снɴɑ свєтогɑ дƔχɑ ɑ сє ʌєжн 

вƔкосɑвь ʌƔпүнүь † 

Vukosav 

Ljupĉiĉ 

Prokletnica na 

Visoĉici planini 
(XV) 

V: 175 

Ljupko ʌƔпκо 
† ɑ сє ʌєжʜ ʌƔпκо вʌ(ɑ)сɴʜћ ɴɑ пʌємєɴʜтом 

сво(м) … пʜсɑ мƔ сʜɴь дʜѣκ доБ овоʜ 
Ljupko Vlasnić 

Troskoti kod 

Mostara (XIV-

XV) 

V: 47 

Ljupovĉić ʌƔповүнћь † ɑ сє ʌ(є)жʜ ɴнɴоє ʌƔповүнћь (с) снɴомь црѣпом 
Ninoje i Crêp 
L(j)upovĉić 

Podgradinje u 

Gornjem 

Hrasnu (XV) 

V: 80 

ma мɑ 

сʜє ʌєжʜ вƔκшɑь мʜт овʜћь ƔБʜшє мє ɴɑ сʌƔжБѣ 

гɴɑ могɑ мɑ ωсвєтʜ мє  ɑдє п ʜБʜсɑʌʜћь … κɑκо 

є вʜдʜто доБ омь ʜ г ɴомƔ 

Vukša Mitrović 

Zovi Do kod 

Nevesinja (prije 
1468) 

V: 172 

Mahmuta мɑχмƔтɑ 

ʜ погʜБє ɴɑ Бою дєспотовƔ ɑ сʜ є Бʜʌгь мɑχмƔтɑ 

Б ɑɴκовʜћɑ ɴɑ своʜ Бɑштʜɴє ɴɑ пєт овƔ поʌƔ дɑ 

є Бʌɑ с овєɴɑ  Ɣκɑ κоѣ сʜєүє ʜ пʜсɑ 

Mahmut 

Branković 

Brankovići kod 

Rogatice (1454-
1459) 

V: 225 

majke мɑʜκє 

† ɑ сє ʌєжʜ вогьұʜɴь κьɴєʒɑ стʜпκɑ Ɣ … ʜћɑ сʜɴь 

ɴɑ сьвоѣоʜ ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ д Ɣжʜɴо 

жɑʌʜтє мє мʌɑдь сʜ сєгɑ свʜтɑ отʜдоχь ɑ єдьɴь 

Бʜχь Ɣ мɑʜκє ɑ сє пʜсɑ Ɣгɑ ɑκь 

Vogĉin 
Kotorac kod 

Ilidţe (XV) 
V: 207 

majkom мɑʜκомь 
† ɑ сє ʌєжʜ вƔκʜћь сʜɴь вƔκɑшʜɴь ɴосɑκо(вʜћь) 

(с) своʜомь мɑʜκомь  Ɣжомь 

Vukić sa 
majkom Ruţom 

Mala Gostilja 

kod Višegrada 

(XV) 

V: 220 

majstorom мɑсторомь 
ɴєкɑ сє ʒɴɑ кɑко проБн рɑосɑв вƔкнћєвнћь пƔть 

ʒɑ дƔшƔ мɑтєрнɴƔ н дɑ мɑсторомь с ɑспрь  

Hum kod 
Trebinja (XVI-

XVII) 

V: 124 

mânê мь(ɴ)ѣ 

ʜ Бɑɴʜ пʜсɑχь κ ʜʌє жƔпɑɴь ɑʒъ пʜсɑχъ дєсʜвоʜ 

  … ɑБ ʜ ɑʒъ пʜсɑχь сє пʜсɑ  ɑдоχɴɑ κ ъстʜѣɴɴь 

дєсѣɴь ьɑть … євʜть пʜсɑ (Ɣ) дьɴʜ Бɑɴ(ɑ) 

стѣпɑɴ(ɑ) БогƔ дɑʜ ʒьд ɑвʜє ɑ мь(ɴ)ѣ жʜвоть ɑʒь 

пʜсɑ оБ ɑдь сʜүь мʜʌгост 

Kulinova ploĉa, 

natpisi u 
krugovima 

Biskupići-
Muhašinovići 

kod Visokog 

(XIV) 

V: 254 

Marija м ʜѣ 
мц ɑ  мɑ тɑ ɑı п ѣстɑвʜ сє  ɑБɑ Бж ʜ⊦ɑ м ʜѣ ɑ 

ʒовомь дв ц ɑ попɑ дɑБʜжвɑ под Ɣжʜє вɑ ʌѣт ςΨʌθ 
Marija Divica 

Vidoštak kod 
Stoca (1231) 

V: 53 

Marina мɑрнɴɑ госпоћɑ мɑрнɴɑ ƔБнєћнɴƔ Marina 
Doljani kod 

Ĉapljine (XVI) 
V: 23a 

Marina мɑрнɴɑ госпоћɑ мɑрнɴɑ ƔБнєћнɴƔ Marina 
Doljani kod 

Ĉapljine (XVI) 
V: 23b 

Marka мɑркɑ 

дɑ сє ʒɴɑ кɑко Бн Ɣ мɑркɑ пєтровнћь ωсɑмь 

снɴовɑ ωд пʌємєɴɑ понмнʌнћь н Ɣснкошє 

кɑмєɴь ɴɑ ωцɑ мɑркɑ н ɴɑ мɑтєрь днвɴƔ 

Petrović Marko 

i Divna 

Ledinac kod 

Lištice (XV) 
V: 2 

Marka мɑркɑ 

дɑ сє ʒɴɑ кɑко Бн Ɣ мɑркɑ пєтровнћь ωсɑмь 

снɴовɑ ωд пʌємєɴɑ понмнʌнћь н Ɣснкошє 

кɑмєɴь ɴɑ ωцɑ мɑркɑ н ɴɑ мɑтєрь днвɴƔ 

Petrović Marko 

i Divna 

Ledinac kod 

Lištice (XV) 
V: 2 

Marko мɑрко 
сн χрɑмъ повн поп вƔүωсɑв ɑ с ɴємь χрнстɴн 

Бжон мɑрко кɑмн сɑпнсɑ сто домь 

Crkva sv. 

Nikole 

Panik kod 

Bileće (1474) 
V: 134 

Markoviĉ мɑрковнү 
ɑ пншє рɑдоɴɑ мɑрковнү кɴєʒɑ мнрɑ рɑдвнү ɴɑ 

своєн үрьто үрьто 

knez Mir(k)o 

Rad(oje)viĉ 

Knešpolje kod 

Lištice (1398-
1408) 

V: 4 

Markoviĉ мɑрьковнүь 
† ɑ сє ʌєжʜ дɑБнжнвь мɑрьковнүь кон дɑɴь 

ʌєг(оχ)ь тнмє … Б(р)ɑть мон вƔкь поБнʌєжн 

Dabiţiv 
Markoviĉ 

ĐurĊevac na 
Drini (XV) 

V: 315 
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Marojevića мɑ оєв(ʜћɑ) 

сє˖ κƔћɑ˖ мʜʌƔтʜɴɑ˖ мɑ оєв(ʜћɑ) ʜ ɴєговє˖ 

жєɴє˖ вʌɑдʜсɑвє ʜ ɴʜю дʜтцє ʜ ʜ Ɣ ʜмє мʜʌƔтʜɴь 

дɑ сє˖ ɴʜтκо ь˖ ɴє стɑвʜ˖ ш ɴʜмь 

Milutin 

Marojević 

Carevac u 

Starom selu kod 

Glamoĉa (XV) 

V: 261 

Maršić мɑршнћь 
† ɑ сє ʌєжн нвɑɴь мɑршнћь жнвнχь ʌнть пн 

мɴого ɴь ʒєнмʌн ѣɑ ɴнщɑ ɴєс(оχь) 
Ivan Maršić 

Kruševo kod 

Mostara (XV) 
V: 6 

marta мɑ тɑ 
мц ɑ  мɑ тɑ ɑı п ѣстɑвʜ сє  ɑБɑ Бж ʜ⊦ɑ м ʜѣ ɑ 

ʒовомь дв ц ɑ попɑ дɑБʜжвɑ под Ɣжʜє вɑ ʌѣт ςΨʌθ 
Marija Divica 

Vidoštak kod 
Stoca (1231) 

V: 53 

Marta мɑртɑ ɑ сє ʌєжн моɴɑχн мɑртɑ ʒп 
monahinja 

Marta 

Ošanići kod 

Stoca (1572) 
V: 57 

Martin* мɑртнɴь 

ɑ сє ʌєжн мɑртнɴь вƔѣ воєвод(є) снɴь 

црьɴогорɑць ɑ сє ʌєжн рɑБь Бжн рɑшко 

рɑдовүнћь 

Martin Vuja i 

Raško 

Radovĉić 

Velika Gareva 

kod Gacka 

(XV-XVI) 

V: 161 

Masna мɑсɴɑ 

† вɑ ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ стɑго дχɑ ɑ сє дво ь 

воєводє мɑсɴɑ ʜ ɴєговʜю сɴƔ  ɑдосʌвɑ ʜ 

м осʌвɑ сє пʜсɑ  ɑБь Бжʜ ʜ стɑго дмʜт ʜѣ Ɣ дɴʜ 

гдɴɑ κ ɑʌɑ Ɣг ьсκогɑ ʌоʜшɑ ʜ гɴɑ Бɑɴɑ 

Босɑɴьсκогɑ тв ьтκɑ тκо Бʜ то пот ьʌь дɑ є 

п оκʌєть ωц мь ʜ сɴомь ʜ стʜмь дχомь 

vojvoda Masan 
Donja Dreţnica 

(1355-1357) 
V: 15 

mater мɑтєрь 

дɑ сє ʒɴɑ кɑко Бн Ɣ мɑркɑ пєтровнћь ωсɑмь 

снɴовɑ ωд пʌємєɴɑ понмнʌнћь н Ɣснкошє 

кɑмєɴь ɴɑ ωцɑ мɑркɑ н ɴɑ мɑтєрь днвɴƔ 

Petrović Marko 
i Divna 

Ledinac kod 
Lištice (XV) 

V: 2 

mater мɑтєрь 
ɴєкɑ сє ʒɴɑ ɑ сє ʌєжн вƔкь Бɑтрнћєвнћ огрɑдн 

вƔүнɴɑ ωцɑ н доБрƔ мɑтєрь єʌнцƔ 

Vuk Batrićević 

i Jelica 

Trnovica kod 

Bileće (XVI-
XVII) 

V: 157 

materiju мɑтєрню 
поʌєтɑ дрƔсɑɴъ дрɑжєтɑ үнɴƔ рɑкƔ ɴɑдъ 

мɑтєрню Ɣ дъɴн сʌɑвъɴъгɑ кɴєʒɑ χрɑмъкɑ 
Crkva sv. Petra 

Ĉiĉevo kod 

Trebinja (1177-
1200) 

V: 130 

materinu мɑтєрнɴƔ 
ɴєкɑ сє ʒɴɑ кɑко проБн рɑосɑв вƔкнћєвнћь пƔть 

ʒɑ дƔшƔ мɑтєрнɴƔ н дɑ мɑсторомь с ɑспрь  

Hum kod 

Trebinja (XVI-

XVII) 

V: 124 

mati мɑтн 
† ɑ сє ʌєжн вƔкнћь вƔкүнћь ɑ Ɣснүє ɴɑ ɴь мɑтн 

рɑдωсɑвɑ ɴь сє 
Vukić Vukĉić 

Opliĉići kod 
Ĉapljine (XV) 

V: 33 

mati мɑтʜ 

ɑ сє ʌєжʜ вƔκь сʜɴь κɴєʒɑ ωБ ɑдɑ (с) сєст омь 

єʌомь ʜ поκɑмєɴовɑ гɑ мɑтʜ ɑɴɑ κʌєть ʜ 

п оκʌ(є)ть тκо ћє κ є(ɴƔ)тʜ Ɣ мє 

Vuk i Jela 

Podgradinje u 
Gornjem 

Hrasnu (XV-

XVI) 

V: 83 

mati мɑтʜ о … ʌ … єɑ … ɑκовʜћь ʌєжʜ ʜ мɑтʜ мƔ вʌɑдɑвɑ Vladava 
Strgaĉina kod 
Rudog (XV) 

V: 214 

mati* мɑтн ɑ сєн ʌєжн дєɴɑ мɑтн попɑ вƔкɑшнɴɑ Dena 
Velika Gareva 
kod Gacka 

(XV-XVI) 

V: 162 

mati* мɑтн 
ɑ сє ʌєжʜ рɑдоє прнгоєвнүь оБрɑдовнү(ь) ɑ 

постɑ(в)н Бѣʌѣгь мɑтн тврьднсɑвɑ 

Radoje 
Prigojeviĉ 

Obradoviĉ 

Košarići kod 

Ugljevika (XV) 
V: 314 

me мє 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 
Milošević  

Koĉerin kod 

Lištice (1410-

1411) 

V: 1 

me мє 

† снє ʌєжн доБрн рɑдоє снɴь воєводє стнпɑɴɑ 

ɴ(ɑ) свон Бɑщʜɴʜ ɴɑ Бɑтɴогɑχь сн Бнʌнгь постɑвн 

ɴɑ мє Брɑть мон воєводɑ пєтɑр 

Radoje 

Radimlja kod 

Stoca (oko 

1477) 

V: 45 

me мє 

ɑ сє ʌєжє Богɑвɑць ʜ тɑ ɑχь БоʌƔɴовʜұь с ѣмє ɫ ɑ 

сє сѣүє: г ƔБɑүь моʌƔ сє Божє помʜʌƔʜ мє 

мʜʌостʜ твоє 

Bogavac i 

Tarah 

Boljunoviĉ 

Boljuni kod 

Stoca (oko 

1477) 

V: 63 

me мє 
ɑ сє ʌєжн рɑднү вʌɑднсɑʌнћ ɑ снүє ɴɑ мє ωтɑц 

Божє тн гɑ помоʒн 

Radiĉ 

Vladisalić 

Boljuni kod 

Stoca (XV-
XVI) 

V: 75 
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me мє 

ɑ сє ʌєжʜ вƔκь сʜɴь κɴєʒɑ ωБ ɑдɑ (с) сєст омь 

єʌомь ʜ поκɑмєɴовɑ гɑ мɑтʜ ɑɴɑ κʌєть ʜ 

п оκʌ(є)ть тκо ћє κ є(ɴƔ)тʜ Ɣ мє 

Vuk i Jela 

Podgradinje u 

Gornjem 

Hrasnu (XV-

XVI) 

V: 83 

me мє 

† ɑ сє ʌєжʜ кɴєʒь вʌɑћь Бнєʌнћь Ɣ своωн црьквн 

Ɣ свєтомь ʌɑʒɑрƔ үʌовѣүє тɑко дɑ ɴнєсн прокʌєть 

ɴє тнкɑн Ɣ мє 

knez VlaĊ 
Bijelić 

Vlahovići kod 
Ljubinja (XV) 

V: 95 

me мє 

† ɑ сє ʌєжʜ вƔκосɑвь воєводɑ вʌɑћєвʜћь с момь 

д Ɣговɑχь д Ɣжʜɴомь ʜ сɑгʜБоχь ɴɑ  ʒмʜ ɴоʜ 

κ ɑʜɴє κо(ɴь) могɑ господʜɴɑ ʜ доɴєсошє мє 

д Ɣжʜɴɑ ɴɑ своƔ пʌємєɴʜтƔ БɑщʜɴƔ ʜ дɑ є 

п оκʌєть тκо ћє Ɣ мє тɑκɴƔтʜ 

Vukosav 
Vlahovići kod 

Ljubinja (XV) 
V: 96 

me мє 

† ɑ сє ʌєжʜ вƔκосɑвь воєводɑ вʌɑћєвʜћь с момь 

д Ɣговɑχь д Ɣжʜɴомь ʜ сɑгʜБоχь ɴɑ  ʒмʜ ɴоʜ 

κ ɑʜɴє κо(ɴь) могɑ господʜɴɑ ʜ доɴєсошє мє 

д Ɣжʜɴɑ ɴɑ своƔ пʌємєɴʜтƔ БɑщʜɴƔ ʜ дɑ є 

п оκʌєть тκо ћє Ɣ мє тɑκɴƔтʜ 

Vukosav 
Vlahovići kod 
Ljubinja (XV) 

V: 96 

me мє 
ɑ сн ɴɑ крьстƔ рɑдоѣ мрькшнћɑ стɑχь Богɑ 

моʌєћє н ʒʌɑ ɴє мнсʌєћє н ƔБн мє громь 
Radoje Mrkšić 

Djedići kod 
Trebinja (XV-

XVI) 

V: 118 

me мє 
ɑ сє ʌєжʜ вƔκьшʜɴь доБ ɑшʜɴовʜћь Ɣ тоʜ доБɑ 

Ɣм( )ʜєχь свɑκомƔ мє жɑω Бʜ момƔ 

Vuk(a)šin 

Dobrašinović 

Konjsko kod 

Trebinja (XV-
XVI) 

V: 132 

me мє 

сʜє ʌєжʜ вƔκшɑь мʜт овʜћь ƔБʜшє мє ɴɑ сʌƔжБѣ 

гɴɑ могɑ мɑ ωсвєтʜ мє  ɑдє п ʜБʜсɑʌʜћь … κɑκо 

є вʜдʜто доБ омь ʜ г ɴомƔ 

Vukša Mitrović 
Zovi Do kod 
Nevesinja (prije 

1468) 

V: 172 

me мє 

сʜє ʌєжʜ вƔκшɑь мʜт овʜћь ƔБʜшє мє ɴɑ сʌƔжБѣ 

гɴɑ могɑ мɑ ωсвєтʜ мє  ɑдє п ʜБʜсɑʌʜћь … κɑκо 

є вʜдʜто доБ омь ʜ г ɴомƔ 

Vukša Mitrović 
Zovi Do kod 
Nevesinja (prije 

1468) 

V: 172 

me мє 
† ɑ снє ʌєжн рɑднүь рɑдоєвнћь дондє мє крɑн Ɣ 

† ʒндɑ ɴɑ мє ћƔмонүь ɴо Брɑтн …  

Radiĉ 
Radojević 

Davidovići kod 
Bileće (XV) 

V: 202 

me мє 
† ɑ снє ʌєжн рɑднүь рɑдоєвнћь дондє мє крɑн Ɣ 

† ʒндɑ ɴɑ мє ћƔмонүь ɴо Брɑтн …  

Radiĉ 

Radojević 

Davidovići kod 

Bileće (XV) 
V: 202 

me мє 

сє ʌєжн нвɑɴь ɴɑ своєн ʒємʌн Брɑтнѣ н дрƔжнɴо 

жɑʌнтє мє ѣ сьмь Бнʌь ѣко вн ɑ вн үьтє Бнтн ко н 

ѣ сє пнсɑ рɑдѣү 

Ivan 

Preĉani ispod 

Treskavice 
(XIV-XV) 

V: 205 

me мє 

† ɑ сє ʌєжʜ вогьұʜɴь κьɴєʒɑ стʜпκɑ Ɣ … ʜћɑ сʜɴь 

ɴɑ сьвоѣоʜ ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ д Ɣжʜɴо 

жɑʌʜтє мє мʌɑдь сʜ сєгɑ свʜтɑ отʜдоχь ɑ єдьɴь 

Бʜχь Ɣ мɑʜκє ɑ сє пʜсɑ Ɣгɑ ɑκь 

Vogĉin 
Kotorac kod 

Ilidţe (XV) 
V: 207 

me мє 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ (с)ɴɑ ʜ свєтогɑ д(χɑ) (сє) ʌєжʜ 

доБ ʜ Бдɑɴь доБ огɑ домьшє ωʒ ѣɴовʜүɑ сʜɴь Ɣ 

тоʜ доБɑ Ɣм ѣχь ɴʜ сє Бѣχь ωм ɑʒʜʌь ʒʌƔ ɴʜ 

доʜ(до) доБ Ɣ ʜ κто мє ʒɴɑшє всɑκь мє жɑʌɑшє 

доБ ь χотѣχь юɴɑκь Бʜтʜ ɑʌʜ мʜ см ѣть п ѣκ ɑтʜ 

ω(т)ʜдоχь (ωт) ωтьцɑ вєωмʜ пєүɑωɴɑ ʜ 

пκʌ(о)ɴʜо всоʜ моʜωʜ д жʜɴʜ ʜ Бʌмь ʌБьвтʜ ɴѣχь 

κ моєʜмь вс(ʜ)мь поћʜ  дɑɴовʜү χɑɴь сω 

Bogdan 

Ozrênoviĉ 

Blaţevići kod 

Rogatice 
(poslije 1486) 

V: 211 

me мє 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ (с)ɴɑ ʜ свєтогɑ д(χɑ) (сє) ʌєжʜ 

доБ ʜ Бдɑɴь доБ огɑ домьшє ωʒ ѣɴовʜүɑ сʜɴь Ɣ 

тоʜ доБɑ Ɣм ѣχь ɴʜ сє Бѣχь ωм ɑʒʜʌь ʒʌƔ ɴʜ 

доʜ(до) доБ Ɣ ʜ κто мє ʒɴɑшє всɑκь мє жɑʌɑшє 

доБ ь χотѣχь юɴɑκь Бʜтʜ ɑʌʜ мʜ см ѣть п ѣκ ɑтʜ 

ω(т)ʜдоχь (ωт) ωтьцɑ вєωмʜ пєүɑωɴɑ ʜ 

пκʌ(о)ɴʜо всоʜ моʜωʜ д жʜɴʜ ʜ Бʌмь ʌБьвтʜ ɴѣχь 

κ моєʜмь вс(ʜ)мь поћʜ  дɑɴовʜү χɑɴь сω 

Bogdan 

Ozrênoviĉ 

Blaţevići kod 

Rogatice 
(poslije 1486) 

V: 211 

me мє 

вɑ ʜмє Божʜє ɑ сє ʌєжʜ оʒ ʜɴь κопʜєвʜћь 

жƔпɑɴь κɴєʒɑ пɑвʌɑ сє пʜсɑ дʜѣκь мʜʌосɑʌʜћь 

 ɑдоє ʜћь см ьтʜ ɴє поʜсκɑχь ɴɑвʜдѣɴь 

κ ɑʌєвсв(ɑ) Босɑɴсκогɑ ʜ госпоцтвɑ с ьБьсκогɑ 

ʒɑ могɑ гɴɑ сʌƔжБƔ Бодошє мє ʜ сѣκошє мє ʜ 

стѣ ɑшє ʜ тƔʜ см ьтʜ ɴє допɑдоχь ʜ Ɣм ʜχь ɴɑ 

Ozrin Kopijević 
Varošište u 

Borĉu (XV) 
V: 224 
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 ощство χ ʜство ʜ гɴ мє воєводɑ ωκ ʜʌʜ ʜ 

Ɣκопɑ ʜ поБѣ(ʌѣ)жʜ 

me мє 

вɑ ʜмє Божʜє ɑ сє ʌєжʜ оʒ ʜɴь κопʜєвʜћь 

жƔпɑɴь κɴєʒɑ пɑвʌɑ сє пʜсɑ дʜѣκь мʜʌосɑʌʜћь 

 ɑдоє ʜћь см ьтʜ ɴє поʜсκɑχь ɴɑвʜдѣɴь 

κ ɑʌєвсв(ɑ) Босɑɴсκогɑ ʜ госпоцтвɑ с ьБьсκогɑ 

ʒɑ могɑ гɴɑ сʌƔжБƔ Бодошє мє ʜ сѣκошє мє ʜ 

стѣ ɑшє ʜ тƔʜ см ьтʜ ɴє допɑдоχь ʜ Ɣм ʜχь ɴɑ 

 ощство χ ʜство ʜ гɴ мє воєводɑ ωκ ʜʌʜ ʜ 

Ɣκопɑ ʜ поБѣ(ʌѣ)жʜ 

Ozrin Kopijević 
Varošište u 

Borĉu (XV) 
V: 224 

me мє 

вɑ ʜмє Божʜє ɑ сє ʌєжʜ оʒ ʜɴь κопʜєвʜћь 

жƔпɑɴь κɴєʒɑ пɑвʌɑ сє пʜсɑ дʜѣκь мʜʌосɑʌʜћь 

 ɑдоє ʜћь см ьтʜ ɴє поʜсκɑχь ɴɑвʜдѣɴь 

κ ɑʌєвсв(ɑ) Босɑɴсκогɑ ʜ госпоцтвɑ с ьБьсκогɑ 

ʒɑ могɑ гɴɑ сʌƔжБƔ Бодошє мє ʜ сѣκошє мє ʜ 

стѣ ɑшє ʜ тƔʜ см ьтʜ ɴє допɑдоχь ʜ Ɣм ʜχь ɴɑ 

 ощство χ ʜство ʜ гɴ мє воєводɑ ωκ ʜʌʜ ʜ 

Ɣκопɑ ʜ поБѣ(ʌѣ)жʜ 

Ozrin Kopijević 
Varošište u 

Borĉu (XV) 
V: 224 

me мє 

† вь ʜмє Божʜє сє ʌєжє  ɑдовɑɴь п ʜБʜʌовʜ(ћь) 

ɴɑ своωʜ ʒємʌʜ ɴɑ (пʌ)ємєɴʜто (ɴ)ɑ  ѣүʜцʜ Бѣχ(ь) 

ʒ Б ɑтомь … ʒмєɴʜо ʜ ƔБʜ мє … κω Божʜχ … ʜ (с) 

своωмь Б ɑтʜомь ɑ Б ɑтɑ мʜ ʜсʜκошє ʜ Ɣүʜɴʜшє 

в ьχƔ мєɴє κ ьвь ɴєʒɑʜ(м)ʜтƔ ɴєκɑ вѣ тκо є моʜ 

мʜʌʜ 

Radovan 

Pribilović 

Riĉica kod 
Kraljeve 

Sutjeske (XV) 

V: 242 

me мє 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтг ɑ дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

κɴєʒь Бɑтʜћь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ 

мʜʌостʜю Бжʜ омь ʜ сʌɑвɴогɑ гɴдɴ ɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ κɴєʒь Босɑɴьсκʜ ɴɑ вʜсоκомь сє поБоʌʜχь 

ɴɑ дƔБоκƔмє мє дɴь доʜдє сʜ Бʜʌʜгь постɑвʜ 

госпоѣ вƔκɑвɑ с моʜмʜ доБ ʜмʜ жʜвƔ мʜ вѣ ɴо 

сʌƔжɑшє ʜ м твƔ мʜ посʌƔжʜ 

knez Batić 

Kopošići kod 

Ilijaša 
(16.8.1420-

18.8.1421) 

V: 245 

me мє 

вь дьɴʜ Б(ɑ)ɴɑ вєʌʜκ(ɑ)го κƔʌʜɴ(ɑ) Бѣшє 

г ɑ(д)ѣшɑ сƔʜдʜ(ѣ) вєʌʜ Ɣ ɴєг(о) ʜ сьʒʜдɑ … 

св єтɑго ю ʜѣ ʜ сє ʌєжʜ Ɣ ɴ(є)го ʜ жєɴɑ єгвɑ  үє 

поʌожʜ(т)є мє Ɣ ɴєго ɑ сє ʒʜдɑ д ɑжє 

о(χ)мƔүɑɴıɴь ємƔ воʌьı Б є: ɴ(ь) (ɑ)ʒь пʜсχь п о … 

ћь 

sudija Gradêša 

Podbreţje kod 

Zenice (poslije 

1193) 

V: 252 

me мє 

вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴ(ɑ) ɑʒь Богдɑɴь ɴɑ д ɑгɑѣ ɴовʜ 

κɑмєɴʜ постɑвʜχь ɑ сє пʜсɑ вƔκɑш(ʜ)ɴɑ свомь 

гдɴʜ  ɑѣ κоʜ мє Бʜшє вєомѣ сьБʌƔдʜƔ ʒɑто моʌƔ 

вɑсь господо ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ ɴь є є үєтє вѣ 

Бʜтʜ κɑκо оɴь ɑ оɴь ɴє мо є κɑκо вʜ ʜ дɑ вʜстє 

дɑ ћєтє Ɣм ʜтʜ ʜ всʜ вʜ домƔ погʜɴƔтʜ п ɑвʜ ɑ 

пƔсть мʜ сʌɑвɑ үє тʜ сʌѣщ(ʜ) 

Dragaj  
Pojska kod 

Zenice (XV) 
V: 253 

me мє 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 

Staro Selo kod 

Donjeg Vakufa 
(XIV-XV) 

V: 279 

me мє 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

Radojca Bilić 

Staro Selo kod 

Donjeg Vakufa 
(XIV-XV) 

V: 279 
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попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

me* мє 

† ɑ сє ʌєжʜ дɑБʜжʜвь д ɑшκовʜћь ɴɑ своєʜ ʒємʌʜ 

ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ κɑдɑ χтєχь поБʜтʜ тɑдɑ ʜ Ɣм ѣχь 

Ɣсѣүє ɴɑ мє κɑмʜ мʜʌƔтʜɴь κɑБʌовʜћь Ɣ годƔшʜ 

ɑ пʜсɑ ɴʜκоʌɑ д ɑгоʌєвʜћь 

Dabiţiv 

Drašković 

Brkići kod 

Kalesije (XV) 
V: 306 

Medan мєдɑɴь 

† ɑ сє ʌєжн вʌɑтко Брɑɴьковнћь с тɑɴоровɑ н 

вєүє (с) снɴомь годподѣ мєдɑɴь постɑвн тє к 

вʌɑткƔ додє 

Vlatko 
Branković 

Lastva u 
Gornjem 

Hrasnu (XV) 

V: 84 

Medoš мєдошь 

н постɑвн Бѣʌѣгь сн: снɴь мƔ: вʌькь: н Брɑтнѣ: 

ɴєгов ʌƔБѣɴь: н мєдошь: н прн(Б)нʌь: … :тько үє 

пнсɑɴнє: снє погƔБнтн: прокʌєть: Богомь: н 

снɴомь 

 
Košarići kod 
Ugljevika (XV) 

V: 313 

Medulin мєдƔʌʜɴь 
† ɑ сєн ʌєжʜ жƔпɑɴь мєдƔʌʜɴь ɴʜκɑдɑ мɴого ɴє 

ʜмɑχь ɑ ɴʜκɑдɑ ɴʜщɑ ɴєстɑ ɑ дѣχь 
ţupan Medulin 

Vrpolje kod 

Trebinja (XIV) 
V: 115 

mene мєɴє 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 

Milošević  

Koĉerin kod 

Lištice (1410-
1411) 

V: 1 

mene мєɴє 

ɑ сє ʌєжн вƔкоБрɑт вʌɑћєвнћ Божн рɑБ ɑ сє гроБ 

мƔ дєʌɑ снɴ мƔ рɑдоɴɑ тƔ(г)о моѣ ɑ тко ʌн ћє 

мєɴє … 

Vukobrat 

VlaĊević 

Gornje selo kod 

Bileće (XV-
XVI) 

V: 136 

mene мєɴє 

† вь ʜмє Божʜє сє ʌєжє  ɑдовɑɴь п ʜБʜʌовʜ(ћь) 

ɴɑ своωʜ ʒємʌʜ ɴɑ (пʌ)ємєɴʜто (ɴ)ɑ  ѣүʜцʜ Бѣχ(ь) 

ʒ Б ɑтомь … ʒмєɴʜо ʜ ƔБʜ мє … κω Божʜχ … ʜ (с) 

своωмь Б ɑтʜомь ɑ Б ɑтɑ мʜ ʜсʜκошє ʜ Ɣүʜɴʜшє 

в ьχƔ мєɴє κ ьвь ɴєʒɑʜ(м)ʜтƔ ɴєκɑ вѣ тκо є моʜ 

мʜʌʜ 

Radovan 
Pribilović 

Riĉica kod 

Kraljeve 

Sutjeske (XV) 

V: 242 

Mêrak мѣрɑк 
† сє ʌєжн р(ɑд)нɴь ɑ ʒовомь мѣрɑк в(н)дѣɴовнүь ɑ 

постɑвн сь Брɑть єговь дрɑгьүнɴ(ь) 

Mêrak 

Vidênoviĉ 
Bijeljina (XIV) B: 2 

mêseca мц ɑ  
мц ɑ  мɑ тɑ ɑı п ѣстɑвʜ сє  ɑБɑ Бж ʜ⊦ɑ м ʜѣ ɑ 

ʒовомь дв ц ɑ попɑ дɑБʜжвɑ под Ɣжʜє вɑ ʌѣт ςΨʌθ 
Marija Divica 

Vidoštak kod 
Stoca (1231) 

V: 53 

mêseca мсцɑ 

† мсцɑ сєκьтєБ ɑ Ɣ т єтʜ ɴɑ дєстє дьɴь п ѣстɑвʜ 

сє  ɑвь Бж ʜ ћєо гʜѣ : ɴɑ вєүє ʜє χв  ɑ дɴє ɑ 

ʜмєɴємь жƔпɑɴь κ ьɴѣ 

ţupan Krnja 
AranĊelovo kod 
Trebinja (XIII) 

V: 133 

mêsh мѣсχ 

сє єсть поκоʜщє оБ ɑдɑ χ (ж)ʜүʜћɑ ʜ доБ ѣ жʜ(χ) 

ɴɑ сʜємь свѣтƔ ʜ ʌ(є)жє ɴ(ɑ) своєʜ ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ в ьχƔ мѣсχ ʜ постɑвʜ ɴɑ ɴмь сʜ 

Бѣʌгь сʜɴь єго 

Obrad Hr(ţ)iĉić 
Vakuf kod 

Šibošnice (XV) 
V: 285 

mêsto мѣсто 

Ɣ (ʜ)мє вєʌьκо(гɑ) κɑʒɴьцɑ ɴєсьпʜɴє Б ьтɑ 

поʒʜдɑ Бѣʌоκɑ κɑʒɴьцɑ ɴєсьпʜɴƔ свогɑ 

господʜɴɑ ʜ ос(т)ɑвʜ сєБѣ мѣсто поʌьгь своєгɑ 

господʜɴɑ 

kaznac Nespina 
Malo Ĉajno kod 

Visokog (XIII) 
V: 247 

Mêšinića мѣшнɴнћɑ 
ɑ сє кɑмєɴ … нрнсɑвɑ мѣшнɴнћɑ Ɣ доБрωгɑ гдɴɑ 

водє χотнχь н могоχь  
Tvrdoci kod 
Foĉe (XV) 

V: 189 

meta мєтɑ 

||| ɑ сє ʌєжн пєтɑрь мнʌɑɴов єɴо пєрн мєтɑ єговɑ 

жєɴɑ н ʒдє вɑн помєɴнтє гɑ прнɴɑпнсɑ нвɑɴє 

кон єднɴо пєрɑ єговн овє дɑɴє 

Petar 

Gradnići kod 

Ţitomislića 
(XVI) 

V: 194 

mi мʜ 

† ɑ снє ʌєжʜ пɑвκо  ɑдоχɴʜћь ωвʜ … Ɣсʜєκоχь 

ɴɑ сє ʒɑ жʜвотɑ моʌƔ вʜ сє Б ɑтьо ʜ господо 

ɴємоʜтє мʜ κостʜ п ѣт єсɑтʜ 

Pavko 

Radohnić 

Hodovo kod 

Stoca (XV-
XVI) 

V: 51 
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mi мн 

сє ʌєжʜ нвɑɴь вƔкнћєвнћь ɴєкɑ ʒɴɑ Ɣ тн д(ɑ)ɴ дɑ 

коɴо постɑвн тɑн Бнʌєгь мн Ɣшѣүє Брɑт мн 

Бʌɑгоѣ рƔкɑ снɴɑ могɑ ко д(о)вєжє овє костн 

Ivan Vukićević 

Podgradinje u 

Gornjem 

Hrasnu (XV-

XVI) 

V: 81 

mi мн 

сє ʌєжʜ нвɑɴь вƔкнћєвнћь ɴєкɑ ʒɴɑ Ɣ тн д(ɑ)ɴ дɑ 

коɴо постɑвн тɑн Бнʌєгь мн Ɣшѣүє Брɑт мн 

Бʌɑгоѣ рƔкɑ снɴɑ могɑ ко д(о)вєжє овє костн 

Ivan Vukićević 

Podgradinje u 

Gornjem 
Hrasnu (XV-

XVI) 

V: 81 

mi мн 
н сє ʌєжн стнпко рɑдосɑʌнћь Божє дɑвɴо тн сɑмь 

ʌєгɑω н вєʌє тн мн є ʌєжɑтн 

Stipko 

Radosalić 

Premilovo Polje 
kod Ljubinja 

(XIV-XV) 

V: 89 

mi мн 
ɑ снє ʌєжн поχвɑʌн мн юɴɑкь рɑднχɴɑ н снє 

Ɣснєүє снɴ мƔ вƔкосɑвь 
Radihna 

Miljanovići kod 

Ljubinja (XV) 
V: 99 

mi мʜ 

† вь дɴʜ гдɴɑ воєдє сɑɴдѣʌɑ ɑ сєʜ ʌєжʜ κɴєʒь 

поκ ɑѣць ωʌʜвє овʜћь Б ɑтʜω ʜ вʌɑстєʌє ѣ 

поκ ɑѣць гɴƔ момƔ сʌƔгɑ що моχь вь п ɑвɑдʜ 

тоʌʜκо χоχь Ɣ момь домʜ Богь мʜ подʜʌʜ ѣ 

могɑχь гɴɑ могɑ ʜ д Ɣгɑ могɑ Ɣ поүтєɴʜ п ʜѣтʜ 

ʜ Ɣ томь момь доБ ʜ догє см ьть Ɣ в ємє жнвотɑ 

домь моѣ ωжɑʌостнχь 

knez Pokrajac 

Oliverović 

Vrpolje kod 

Trebinja (1413) 
V: 117 

mi мн 
ɑ снє ʌєжн вƔкɑɴ рɑдоɴнћь ɑ мɴого ʌн сɑмь ʌєжо 

ɑ мɴого ʌн мн є ʌєжɑтн 
Vukan Radonić 

Davidovići kod 

Bileće (XV) 
V: 201 

mi мʜ 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ (с)ɴɑ ʜ свєтогɑ д(χɑ) (сє) ʌєжʜ 

доБ ʜ Бдɑɴь доБ огɑ домьшє ωʒ ѣɴовʜүɑ сʜɴь Ɣ 

тоʜ доБɑ Ɣм ѣχь ɴʜ сє Бѣχь ωм ɑʒʜʌь ʒʌƔ ɴʜ 

доʜ(до) доБ Ɣ ʜ κто мє ʒɴɑшє всɑκь мє жɑʌɑшє 

доБ ь χотѣχь юɴɑκь Бʜтʜ ɑʌʜ мʜ см ѣть п ѣκ ɑтʜ 

ω(т)ʜдоχь (ωт) ωтьцɑ вєωмʜ пєүɑωɴɑ ʜ 

пκʌ(о)ɴʜо всоʜ моʜωʜ д жʜɴʜ ʜ Бʌмь ʌБьвтʜ ɴѣχь 

κ моєʜмь вс(ʜ)мь поћʜ  дɑɴовʜү χɑɴь сω 

Bogdan 
Ozrênoviĉ 

Blaţevići kod 

Rogatice 

(poslije 1486) 

V: 211 

mi мʜ 

ɑ сʜє Бʜʌєгь поүтєɴогɑ вʜтʒɑ воєводє  ɑдʜвоѣ 

ωп ɑшʜћɑ доκʌє Бʜχь поүтєɴо ʜ гʌɑсʜто п єБʜχь 

ʜ ʌєгоχь Ɣ тƔћоʜ ʒємʌʜ ɑ Бʜʌєг мʜ стоʜ ɴɑ 

Бɑщʜɴʜ 

Radivoj 

Oprašić 

Oprašići kod 

Rogatice (XV) 
V: 226 

mi мʜ 

† вь ʜмє Божʜє сє ʌєжє  ɑдовɑɴь п ʜБʜʌовʜ(ћь) 

ɴɑ своωʜ ʒємʌʜ ɴɑ (пʌ)ємєɴʜто (ɴ)ɑ  ѣүʜцʜ Бѣχ(ь) 

ʒ Б ɑтомь … ʒмєɴʜо ʜ ƔБʜ мє … κω Божʜχ … ʜ (с) 

своωмь Б ɑтʜомь ɑ Б ɑтɑ мʜ ʜсʜκошє ʜ Ɣүʜɴʜшє 

в ьχƔ мєɴє κ ьвь ɴєʒɑʜ(м)ʜтƔ ɴєκɑ вѣ тκо є моʜ 

мʜʌʜ 

Radovan 

Pribilović 

Riĉica kod 
Kraljeve 

Sutjeske (XV) 

V: 242 

mi мʜ 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтг ɑ дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

κɴєʒь Бɑтʜћь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ 

мʜʌостʜю Бжʜ омь ʜ сʌɑвɴогɑ гɴдɴ ɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ κɴєʒь Босɑɴьсκʜ ɴɑ вʜсоκомь сє поБоʌʜχь 

ɴɑ дƔБоκƔмє мє дɴь доʜдє сʜ Бʜʌʜгь постɑвʜ 

госпоѣ вƔκɑвɑ с моʜмʜ доБ ʜмʜ жʜвƔ мʜ вѣ ɴо 

сʌƔжɑшє ʜ м твƔ мʜ посʌƔжʜ 

knez Batić 

Kopošići kod 

Ilijaša 

(16.8.1420-
18.8.1421) 

V: 245 

mi мʜ 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтг ɑ дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

κɴєʒь Бɑтʜћь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ 

мʜʌостʜю Бжʜ омь ʜ сʌɑвɴогɑ гɴдɴ ɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ κɴєʒь Босɑɴьсκʜ ɴɑ вʜсоκомь сє поБоʌʜχь 

ɴɑ дƔБоκƔмє мє дɴь доʜдє сʜ Бʜʌʜгь постɑвʜ 

госпоѣ вƔκɑвɑ с моʜмʜ доБ ʜмʜ жʜвƔ мʜ вѣ ɴо 

сʌƔжɑшє ʜ м твƔ мʜ посʌƔжʜ 

knez Batić 

Kopošići kod 

Ilijaša 
(16.8.1420-

18.8.1421) 

V: 245 

mi мʜ 

вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴ(ɑ) ɑʒь Богдɑɴь ɴɑ д ɑгɑѣ ɴовʜ 

κɑмєɴʜ постɑвʜχь ɑ сє пʜсɑ вƔκɑш(ʜ)ɴɑ свомь 

гдɴʜ  ɑѣ κоʜ мє Бʜшє вєомѣ сьБʌƔдʜƔ ʒɑто моʌƔ 

вɑсь господо ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ ɴь є є үєтє вѣ 

Бʜтʜ κɑκо оɴь ɑ оɴь ɴє мо є κɑκо вʜ ʜ дɑ вʜстє 

дɑ ћєтє Ɣм ʜтʜ ʜ всʜ вʜ домƔ погʜɴƔтʜ п ɑвʜ ɑ 

пƔсть мʜ сʌɑвɑ үє тʜ сʌѣщ(ʜ) 

Dragaj  
Pojska kod 

Zenice (XV) 
V: 253 
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Mihajla мʜʌɑ 

† Ɣ ʜмэ оцɑ ʜ сɴɑ ʜ стɑго дχ(ɑ) ɑ сэ цκʜ ɑћʌɑ 

мʜʌɑ ɑ ʒʜдɑ  Ɣ κъ смʜ ъ сʜɴъ г эвъ жƔп  Ɣ  Ɣɴъ 

ʜ ж(є)ɴɑ эгɑ пɑ(в)ʜцɑ 

Humaĉka ploĉa 
Humac kod 

Ljubuškog (XI) 
V: 14 

Mihal мʜχɑʌь 
† вɑ (ʜ)мє: Бɑ: доБ огɑ: сє: ʒʜдɑ: мʜχɑʌь: свомƔ: 

гдɴ Ɣ: κɴєʒƔ: вƔκƔ  
knez Vuk 

Mali Mošunj 

kod Travnika 

(XV) 

V: 256 

Mihal мнχɑʌь 
† сє ʌєжʜ мнχɑʌь вєсєʌнɴовн(ћь) ɑ постɑвнстɑ 

внстɑ … ɴємь … мєɴ в … ɑтɑ … 

Mihal 

Veselinović 

Gornji 

Dragaljevac 

kod Bijeljine 
(XV) 

V: 294 

Mihojla м†χо†ʌɑ 

въ дɴʜ κɴєʒɑ вєʌʜєгɑ м†χо†ʌɑ въм ѣ жоyпɑɴъ 

г ъдъ т ѣБъ†ɴъсκ† ʜ въ то ʌѣто ʒ†дɑ ємоy  ɑκоy 

Б ɑтъ жоyпɑɴъ  ɑдомʜ ъ съ сɴъмʜ єговѣмʜ † 

жєɴɑ ємоy твɑ ɑ моʜст ъ ʜмɴємъ Б ɑѣ Бжє тʜ 

дɑʜ ʒд ɑвʜє 

ţupan Grd 

Police kod 

Trebinja (1151-

1177) 

V: 129 

Mihojo мʜχоʜо 

сʜє: ʌєжʜ: мʜχоʜо: грɑχовүʜћь: прɑвє: в(ʜ)рє 

рʜмскє (к)оʜ: поүтєɴо (χ)оћɑшє ʜ (Б)огƔ сє 

мо(ʌɑ)шє: ʜ доБро (к)ɴʜгƔ: ʒɴɑ(шє дɑ)ʜ мƔ Бо(жє 

дƔ)шʜ д(ɑ) БƔдє (спɑсє)ɴь 

Mihojo 

Grahovĉić 

Brajkovići kod 

Bile (XVI) 
T: 3 

Milâc мнʌьць 

† сє ʌєжʜ мнʌьць црьɴнүь доБрѣ жнвь доБрѣ Ɣмрѣ 

снɴɑ Ɣ ɴєгɑ ɴє Бншє снɴовьць кɑмн спост(ɑ)вɑ н 

то мƔ пнсɑ кƔʌьдƔкь † 

Milac Crniĉ 
Pragani kod 
Zvornika (XIV-

XV) 

V: 310 

Milanov мнʌɑɴов 

||| ɑ сє ʌєжн пєтɑрь мнʌɑɴов єɴо пєрн мєтɑ єговɑ 

жєɴɑ н ʒдє вɑн помєɴнтє гɑ прнɴɑпнсɑ нвɑɴє 

кон єднɴо пєрɑ єговн овє дɑɴє 

Petar 
Gradnići kod 
Ţitomislića 

(XVI) 

V: 194 

Milânu мнʌьɴƔ † ɑ сє пншє ω(т)ьцƔ мнʌьɴƔ с(н)ɴь … внүь  

Paoĉa kod 

Ţitomislića 

(XVI) 

V: 195 

Milašin мʜʌɑшʜɴь 
† сє ʌєжʜ мʜʌɑшʜɴь сʜɴь  ɑдмʜʌовь ɑ ƔɴƔκь 

Божʜχɴʜɴь 
Milašin 

Kamensko kod 

Olova (XV) 
V: 236 

Milat мнʌɑть 
ɑ сѣє вєʌн мнʌɑть прнпүнɴ(н)ћь үнємь сʌƔжнχь 

тємь покоєɴь Бнχь 
Milat Pripĉinić 

Ţivanj kod 
Nevesinja 

(XIV-XV) 

V: 179 

Milbrat* мнʌьБрɑть 

† сє ʌєжʜ Брɑɴко вєрьков(нћь) … ʒємʌн ɴɑ 

пʌємєɴнтон п … ɴɑ ɴємь Брɑтнѣ Бѣʌѣгь 

мнʌьБрɑть н мнʌько  н снɴь о … нʌько ɑ пнсɑ гɑ 

прѣрɑдь днѣ(к)ь тврьдѣɴовнүь 

Branko 

Verković 

Kikaĉi kod 

Tuzle (XV) 
V: 297 

Mileta мнʌєтɑ 

вɑ нмє Богь н свєтогь нвɑɴɑ сє ʌєжн рɑдосɑвь 

вɑʌɑχовнћь ɴєкɑ сє ʒɴɑ єрє ʌєг(о)χь ɴɑ свωн ɴɑ 

пʌємєɴнтон Бɑшт(н)ɴн сє пнсɑ рɑднүь 

рɑдосɑʌнћь ɑ снєүє мнʌєтɑ ковɑүь крнʌнћь 

Radosav 

Valahović 

Nekuk kod 

Stoca (XV-
XVI) 

V: 58 

Milgost мʜʌгост 

ʜ Бɑɴʜ пʜсɑχь κ ʜʌє жƔпɑɴь ɑʒъ пʜсɑχъ дєсʜвоʜ 

  … ɑБ ʜ ɑʒъ пʜсɑχь сє пʜсɑ  ɑдоχɴɑ κ ъстʜѣɴɴь 

дєсѣɴь ьɑть … євʜть пʜсɑ (Ɣ) дьɴʜ Бɑɴ(ɑ) 

стѣпɑɴ(ɑ) БогƔ дɑʜ ʒьд ɑвʜє ɑ мь(ɴ)ѣ жʜвоть ɑʒь 

пʜсɑ оБ ɑдь сʜүь мʜʌгост 

Kulinova ploĉa, 

natpisi u 

krugovima 

Biskupići-

Muhašinovići 
kod Visokog 

(XIV) 

V: 254 

mili мʜʌʜ 

† вь ʜмє Божʜє сє ʌєжє  ɑдовɑɴь п ʜБʜʌовʜ(ћь) 

ɴɑ своωʜ ʒємʌʜ ɴɑ (пʌ)ємєɴʜто (ɴ)ɑ  ѣүʜцʜ Бѣχ(ь) 

ʒ Б ɑтомь … ʒмєɴʜо ʜ ƔБʜ мє … κω Божʜχ … ʜ (с) 

своωмь Б ɑтʜомь ɑ Б ɑтɑ мʜ ʜсʜκошє ʜ Ɣүʜɴʜшє 

в ьχƔ мєɴє κ ьвь ɴєʒɑʜ(м)ʜтƔ ɴєκɑ вѣ тκо є моʜ 

мʜʌʜ 

Radovan 

Pribilović 

Riĉica kod 
Kraljeve 

Sutjeske (XV) 

V: 242 

Milić мʜʌʜћ 
ɑ сє ʌєжʜ  ɑдʜүь ɑ Б ɑт сʜүє д ɑгʜшɑ ɴɑ Б ɑт(ɑ) 

ɑ сє пʜшє дʜκь сємо ɑд Ɣсʜүє κовɑү мʜʌʜћ 
Radiĉ 

Boljuni kod 
Stoca (XV-

XVI) 

V: 70 

Milić мнʌнћ мнʌнћ ков(ɑ)ү снүє  

Boljuni kod 
Stoca (XV-

XVI) 

V: 73 

milim мʜʌʜмь 
… κɑмєɴʜє ƔʒвƔүє  ɑдовɑɴ с мʜʌʜмь с 

κ стʜѣɴʜɴомь с  ɑдɑшʜɴомь … (ж)ʜвотɑ ɴɑ сє 

Radovan i 

Radašin 

MeĊeĊa kod 

Višegrada 
(poslije 1439) 

V: 209 

Milivoj* мʜʌʜвоʜ сє: ʌєжʜ: пɑвɑо: пʌɑв:ʜүʜћь ɑ пʜшє: мʜʌʜвоʜ Pavao Plaviĉić 
Brajkovići kod 

Bile (XVI) 
T: 4 
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Milko мнʌко ɑ сє пншє мнʌко вƔкм(н)рь  
Njeganovići 
kod Bileće (?) 

V: 148 

Milko мнʌко † ɑ сє ʌєжн мнʌко тɑсовүнћь Milko Tasovĉić 

Graĉanica kod 

Gacka (XV-

XVI) 

V: 170 

Milko* мнʌько 

† сє ʌєжʜ Брɑɴко вєрьков(нћь) … ʒємʌн ɴɑ 

пʌємєɴнтон п … ɴɑ ɴємь Брɑтнѣ Бѣʌѣгь 

мнʌьБрɑть н мнʌько  н снɴь о … нʌько ɑ пнсɑ гɑ 

прѣрɑдь днѣ(к)ь тврьдѣɴовнүь 

Branko 

Verković 

Kikaĉi kod 

Tuzle (XV) 
V: 297 

Milo мьнʌо † ωвдн Ɣмχь … мьнʌо остоє ɴєцн … ɑ сє пн …  
Ubosko kod 
Ljubinja (XV) 

V: 97 

Milobrat мʜʌоБ ɑть 

† ɑ сє ʌєжʜ мʜʌоБ ɑть м ьћʜћь с дωБ ʜмь 

сʜɴомь с ʜвɑɴʜшємь Бʜχь жʜвомƔ  ɑдь ɑ м ьтвɑ 

сɑ ɑɴʜχь 

Milobrat Mrćić 
sa sinom 

Ivanišem 

Jasena kod 

Nevesinja (XV) 
V: 173 

Milobrat мʜʌоБ ɑть 

ɑ сє ʌєжʜ д ɑгоє юɴотʜћь тƔпьκовʜћ пʌємєɴʜтʜ 

свʜБьɴʜүɑɴʜɴь ɑ постɑвʜстɑ Бʜʌʜгь  в  сɴɑ 

мʜʌоБ ɑть ʜ п ʜБʜʌь ɑ тьκо ћє сʜ Бʜʌʜгь 

погƔБʜтʜ погƔБʜ гɑ Б ь 

Dragoje Junotić 

Tupković 

Peljave u 

Priboju (XV) 
V: 303 

Miloje мнʌоє (с)є ʌєжн рɑо … мнʌоє ɑɴко с … Miloje 
Batkovići kod 

Bijeljine (?) 
V: 296 

Milojko* мнʌонко 

ɴєкɑ сє ʒɴɑ кɑмн ω(вь) Ɣснћє вь ɴɑвєʒє ɑ снɴ мƔ 

мноБрɑть н мнʌонко … ɴ Брɑтɑ простнть Богь … 

н 
 

Slivlje kod 
Gacka (XV-

XVI) 

V: 166 

milom мнʌомь † сʌɑвɑ БогƔ мнʌомь внєкомь  

Draĉevo u 

Popovu polju 

(XV) 

V: 108 

milome мнʌомє мнʌомє: БогƔ: н … мʌɑдь:  

Nepoznat 

lokalitet (XV) 
V: 232 

Miloradovića мнʌорɑдовнћɑ 
† ɑ сє сто воєводє стнпɑɴɑ мнʌорɑдовнћɑ ɑ 

поɴовн гɑ воєводɑ пєтɑрь снɴь мƔ 

Stolica Stipana 

Miloradovića 

Ošanići kod 
Stoca (1470-

1488) 

V: 56 

Milosalić мʜʌосɑʌʜћь 

вɑ ʜмє Божʜє ɑ сє ʌєжʜ оʒ ʜɴь κопʜєвʜћь 

жƔпɑɴь κɴєʒɑ пɑвʌɑ сє пʜсɑ дʜѣκь мʜʌосɑʌʜћь 

 ɑдоє ʜћь см ьтʜ ɴє поʜсκɑχь ɴɑвʜдѣɴь 

κ ɑʌєвсв(ɑ) Босɑɴсκогɑ ʜ госпоцтвɑ с ьБьсκогɑ 

ʒɑ могɑ гɴɑ сʌƔжБƔ Бодошє мє ʜ сѣκошє мє ʜ 

стѣ ɑшє ʜ тƔʜ см ьтʜ ɴє допɑдоχь ʜ Ɣм ʜχь ɴɑ 

 ощство χ ʜство ʜ гɴ мє воєводɑ ωκ ʜʌʜ ʜ 

Ɣκопɑ ʜ поБѣ(ʌѣ)жʜ 

Ozrin Kopijević 
Varošište u 
Borĉu (XV) 

V: 224 

Milosav мʜʌосɑв 

… :ʌєжʜ: мʜʌосɑв: п ʜ … ʌʜовʜћь: (с) своʜмь: 

сʜɴомь: с  (ɑд)ʜшʜɴомь: ɴɑ своʜ ʒємʌʜ: ɴɑ 

(пʌ)ємєɴʜтоʜ: ɑ гово ɑшє: Б ɑтʜє: с … ɑт Бгь ʜ 

поүʜвɑтє: ѣ сɑмь … ʜ вʜ: ɑ вʜ: χоћєтє: Бʜ(тʜ) … ʜ 

ѣ: ʜ Б ɑтʜɑ: 

Milosav i 
R(ad)išin 

Brnjica kod 
Pala (XV) 

V: 227 

milosti мʜʌостʜ 

ɑ сє ʌєжє Богɑвɑць ʜ тɑ ɑχь БоʌƔɴовʜұь с ѣмє ɫ ɑ 

сє сѣүє: г ƔБɑүь моʌƔ сє Божє помʜʌƔʜ мє 

мʜʌостʜ твоє 

Bogavac i 

Tarah 
Boljunoviĉ 

Boljuni kod 

Stoca (oko 
1477) 

V: 63 

milosti мʜʌостʜ 

вɑ ʜмє твоє п ʜүʜстɑ т оʜцє гдɴɑ гстʜ мʜʌƔтʜɴɑ 

Бʜʌʜгь  одомь ц ьɴʜүɑɴь погʜБ(є) ʜɴо ɴєго ʌʜ 

мʜʌостʜ Божʜєʜ жʜтʜє ɑ жʜχь Ɣ үɑстє Босɑɴκє 

гсподє п ʜмʜχь дɑ овє ω вєʌʜκє гсподє ʜ 

вʌɑстєо ʜ ω г ьүκє гсподє ɑ всє вʜдомо 

gost Milutin 
Humsko kod 

Foĉe (1318) 
V: 190 

milosti мʌостʜ 

† вɑь дɴʜ п ьвовѣ ɴɑго κ ɑʌɑ вʌɑдʜсʌɑвɑ 

п ѣстɑвʜ сє  ɑБь … ʜʌɑ по ʜκьʌомь жƔпɑɴь 

п ʜБʜʌшь ɑ … пo Бж ʜ мʌостʜ ɴ … ɑ дѣдʜɴɑ ɴʜоy 

… ʜχ ь ɑκƔ  

ţupan Pribil(i)š 
Police kod 

Trebinja (1241) 
V: 128 
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milostiju мʜʌостʜю 

† вь ʜмє ωцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєто(гɑ) дχ ɑ сє ʌєжʜ 

воєводɑ мʜωтошь (с) своʜмь (с)ʜɴомь стѣпκомь 

свомƔ гдɴƔ вʌɑтκƔ вʌɑћєвʜћƔ κоɴь ɴогƔ κоʜ мƔ 

посʌƔжʜ жʜвƔ ɑ м ьтвɑ поБʜʌʜжʜ Божʜмь 

(п)омоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостʜю ʜ п ɑвʜ 

воєводɑ мʜωтошь ʜ мɴого ωт моє  Ɣκє ɴɑ ʒємʌʜ 

Бʜ ɑ ѣ ɴʜ ωт єɴɴє ɴʜκо ь ɴє Бʜ м ьтвь ɴє χ гɑ 

ƔБʜт ɑ ʜ сє κопɑʜтє ɴɑ пʌємє(ɴн)томь 

vojvoda Miotoš 
sa sinom 

Stêpkom 

VlaĊevina kod 
Rogatice (prije 

1463) 

V: 222 

milostiju мʜʌостʜю 

† ɑ сє ʌєжʜ дʜвɑць ʒʌɑтɑ ь ʜ (с) своʜωмь жєɴомь 

мʜʌостʜю Бжʜомь ʒɑ могɑ жʜвотɑ κомƔ годʜ 

сʌƔжʜχь сʌƔжʜχь мƔ п ɑвовѣ ьɴо χʜ 

Divac zlatar sa 

ţenom 

Mršići kod 

Vlasenice (XV) 
V: 241 

milostiju мʜʌостʜю 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтг ɑ дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

κɴєʒь Бɑтʜћь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ 

мʜʌостʜю Бжʜ омь ʜ сʌɑвɴогɑ гɴдɴ ɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ κɴєʒь Босɑɴьсκʜ ɴɑ вʜсоκомь сє поБоʌʜχь 

ɴɑ дƔБоκƔмє мє дɴь доʜдє сʜ Бʜʌʜгь постɑвʜ 

госпоѣ вƔκɑвɑ с моʜмʜ доБ ʜмʜ жʜвƔ мʜ вѣ ɴо 

сʌƔжɑшє ʜ м твƔ мʜ посʌƔжʜ 

knez Batić 

Kopošići kod 

Ilijaša 
(16.8.1420-

18.8.1421) 

V: 245 

milostiju мʜʌостʜю 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 

Staro Selo kod 

Donjeg Vakufa 

(XIV-XV) 

V: 279 

milostoju мʜʌостою 

† вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ 

вʌɑтκо вʌɑ(ћє)вʜћь κоʜ ɴє моʌɑшє ɴʜєдɴогɑ 

үʌовκɑ тьκмо гɴɑ ɑ ωБʜдє мɴого ʒємʌє ɑ домɑ 

погʜБє ɑ ʒɑ ɴʜмь ɴє остɑ ɴʜ сɴь ɴʜ Б ɑть ɑ ɴɑ ɴь 

Ɣсʜұє κɑмʜ ɴєговь воєводɑ мʜωтошь сʌƔжʜ гɴɑ 

Божʜωмь помоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостою κоʜ 

Ɣκопɑ вʌɑтκɑ помєɴƔ Бгɑ 

Vlatko 
VlaĊević 

VlaĊevina kod 

Rogatice (1399-

1415) 

V: 223 

Milošević мʜʌошєвʜћь 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 

Milošević  

Koĉerin kod 
Lištice (1410-

1411) 

V: 1 

Milošević мнʌошєвнћь 

† ɑ сє ʌєжн стонсɑвь мнʌошєвнћь ɴɑ свон ʒємʌн 

ɴɑ пʌємєɴнтон когɑ мɴого ʌƔдн ʒɴɑшє ɑ сє ұнɴн 

прнБнʌь Бѣʌопүєʌɑɴнɴь ɑ пнсɑ днвьɴь сɴь єговь 

Stojsav 

Milošević 

Gradac kod 

Konjica (XV) 
V: 16 

Miloševića* мʜʌшоєвʜћɑ 
ɑ сє ʌєжє двɑ мʜʌшоєвʜћɑ ɑʌʜѣɑ ʜ юсƔпь ʜ тоʜ 

г ɑдʜ Бгдɑɴь κвɑүь со Ɣсємь 

Alija i Jusup 
Milošević 

Graĉanica kod 
Gacka (XV) 

S: 1 

Milš(a) мнʌшь ɑ сє мнʌшь ʌєжн Milš(a) 
Graĉanica kod 

Gacka (?) 
V: 171 

Miltêna мʜʌьтѣɴɑ 

† вь ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ ст го дχ ɑ сє ʌєжʜ  ɑБɑ Бж ʜɑ 

поʌʜχ ɑɴʜ⊦ɑ ɑ ʒовомь мʜ ьсκʜмь госпо⊦ɑ 

 ɑдɑүɑ жоyпɑɴɑ ɴєɴьцɑ үʜχо ʜћɑ κƔүьɴʜцɑ ɑ 

ɴєвѣстɑ жƔпɑɴɑ в ɑтьκɑ ʜ сʌƔгє дɑБʜжʜвɑ ʜ 

тєпьүʜıє  стʜпьκɑ ɑ κьүʜ жƔпɑɴɑ мʜʌьтѣɴɑ 

д ɑжʜвоıє вʜκɑ ɑ κɑʒɴьцƔ сɴʜκƔ сєст ɑ ɑ постɑвʜ 

сь Бѣʌѣгь ɴє сɴ ь дɑБʜжʜвь с Бжʜωмь помощʜю 

сɑмь (с) своʜмʜ ʌƔдьмʜ ɑ вь дɴ(ʜ) гдɴɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ 

Polihranija 
Radaĉa 

Veliĉani u 

Popovu polju 

(1377-1391) 

V: 102 
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milu мнʌƔ 
ɑ сєн постɑвн внтоє ɴɑ сє н ɴɑ своєƔ мнʌƔ н 

дрɑгƔ кƔћɴнцƔ 

Vitoje i njegova 

kućnica 

Slivlje kod 

Gacka (XV-

XVI) 

V: 165 

Miluta* мнʌƔтɑ ɑ сє крсть мнʌƔтɑ рɑдовɑɴнћ 
Milut 
Radovanić 

Burmazi kod 
Stoca (XV) 

V: 59 

Milutin мʜʌƔтʜɴь 

сє˖ κƔћɑ˖ мʜʌƔтʜɴɑ˖ мɑ оєв(ʜћɑ) ʜ ɴєговє˖ 

жєɴє˖ вʌɑдʜсɑвє ʜ ɴʜю дʜтцє ʜ ʜ Ɣ ʜмє мʜʌƔтʜɴь 

дɑ сє˖ ɴʜтκо ь˖ ɴє стɑвʜ˖ ш ɴʜмь 

Milutin 
Marojević 

Carevac u 

Starom selu kod 

Glamoĉa (XV) 

V: 261 

Milutin* мʜʌƔтʜɴь 

† ɑ сє ʌєжʜ дɑБʜжʜвь д ɑшκовʜћь ɴɑ своєʜ ʒємʌʜ 

ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ κɑдɑ χтєχь поБʜтʜ тɑдɑ ʜ Ɣм ѣχь 

Ɣсѣүє ɴɑ мє κɑмʜ мʜʌƔтʜɴь κɑБʌовʜћь Ɣ годƔшʜ 

ɑ пʜсɑ ɴʜκоʌɑ д ɑгоʌєвʜћь 

Dabiţiv 

Drašković 

Brkići kod 

Kalesije (XV) 
V: 306 

Milutina мʜʌƔтʜɴɑ 

вɑ ʜмє твоє п ʜүʜстɑ т оʜцє гдɴɑ гстʜ мʜʌƔтʜɴɑ 

Бʜʌʜгь  одомь ц ьɴʜүɑɴь погʜБ(є) ʜɴо ɴєго ʌʜ 

мʜʌостʜ Божʜєʜ жʜтʜє ɑ жʜχь Ɣ үɑстє Босɑɴκє 

гсподє п ʜмʜχь дɑ овє ω вєʌʜκє гсподє ʜ 

вʌɑстєо ʜ ω г ьүκє гсподє ɑ всє вʜдомо 

gost Milutin 
Humsko kod 
Foĉe (1318) 

V: 190 

Milutina мʜʌƔтʜɴɑ 

сє˖ κƔћɑ˖ мʜʌƔтʜɴɑ˖ мɑ оєв(ʜћɑ) ʜ ɴєговє˖ 

жєɴє˖ вʌɑдʜсɑвє ʜ ɴʜю дʜтцє ʜ ʜ Ɣ ʜмє мʜʌƔтʜɴь 

дɑ сє˖ ɴʜтκо ь˖ ɴє стɑвʜ˖ ш ɴʜмь 

Milutin 

Marojević 

Carevac u 
Starom selu kod 

Glamoĉa (XV) 

V: 261 

Miobrat* мноБрɑть 

ɴєкɑ сє ʒɴɑ кɑмн ω(вь) Ɣснћє вь ɴɑвєʒє ɑ снɴ мƔ 

мноБрɑть н мнʌонко … ɴ Брɑтɑ простнть Богь … 

н 
 

Slivlje kod 

Gacka (XV-

XVI) 

V: 166 

Miodrag мʜод ɑгь 

сє ʌєжʜ т (ʜ)вκо … ʜћь ɴɑ своєʜ … ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ʜ постɑвʜшє ɴɑ ɴємь сʜ Бʜгь үєтʜ ʜ 

сʜɴовє мʜод ɑгь ʜ  ɑтκо ʜ вєсєоκо ı ѣκоБь 

Tr(i)vko 

Stanovi kod 

Koraja u 

Loparama (XV) 

V: 292 

Mioko мнωкω … Бь Б жн м … мнωкω .г. … кɑмєɴ ɴɑ ɴє … Mioko Bijeljina (XIV) B: 3 

Miotoš мʜωтошь 

† вь ʜмє ωцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєто(гɑ) дχ ɑ сє ʌєжʜ 

воєводɑ мʜωтошь (с) своʜмь (с)ʜɴомь стѣпκомь 

свомƔ гдɴƔ вʌɑтκƔ вʌɑћєвʜћƔ κоɴь ɴогƔ κоʜ мƔ 

посʌƔжʜ жʜвƔ ɑ м ьтвɑ поБʜʌʜжʜ Божʜмь 

(п)омоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостʜю ʜ п ɑвʜ 

воєводɑ мʜωтошь ʜ мɴого ωт моє  Ɣκє ɴɑ ʒємʌʜ 

Бʜ ɑ ѣ ɴʜ ωт єɴɴє ɴʜκо ь ɴє Бʜ м ьтвь ɴє χ гɑ 

ƔБʜт ɑ ʜ сє κопɑʜтє ɴɑ пʌємє(ɴн)томь 

vojvoda Miotoš 
sa sinom 

Stêpkom 

VlaĊevina kod 
Rogatice (prije 

1463) 

V: 222 

Miotoš мʜωтошь 

† вь ʜмє ωцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєто(гɑ) дχ ɑ сє ʌєжʜ 

воєводɑ мʜωтошь (с) своʜмь (с)ʜɴомь стѣпκомь 

свомƔ гдɴƔ вʌɑтκƔ вʌɑћєвʜћƔ κоɴь ɴогƔ κоʜ мƔ 

посʌƔжʜ жʜвƔ ɑ м ьтвɑ поБʜʌʜжʜ Божʜмь 

(п)омоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостʜю ʜ п ɑвʜ 

воєводɑ мʜωтошь ʜ мɴого ωт моє  Ɣκє ɴɑ ʒємʌʜ 

Бʜ ɑ ѣ ɴʜ ωт єɴɴє ɴʜκо ь ɴє Бʜ м ьтвь ɴє χ гɑ 

ƔБʜт ɑ ʜ сє κопɑʜтє ɴɑ пʌємє(ɴн)томь 

vojvoda Miotoš 

sa sinom 
Stêpkom 

VlaĊevina kod 

Rogatice (prije 
1463) 

V: 222 

Miotoš мʜωтошь 

† вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ 

вʌɑтκо вʌɑ(ћє)вʜћь κоʜ ɴє моʌɑшє ɴʜєдɴогɑ 

үʌовκɑ тьκмо гɴɑ ɑ ωБʜдє мɴого ʒємʌє ɑ домɑ 

погʜБє ɑ ʒɑ ɴʜмь ɴє остɑ ɴʜ сɴь ɴʜ Б ɑть ɑ ɴɑ ɴь 

Ɣсʜұє κɑмʜ ɴєговь воєводɑ мʜωтошь сʌƔжʜ гɴɑ 

Божʜωмь помоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостою κоʜ 

Ɣκопɑ вʌɑтκɑ помєɴƔ Бгɑ 

Vlatko 
VlaĊević 

VlaĊevina kod 

Rogatice (1399-

1415) 

V: 223 

Miotoša мʜотошɑ 

вь ʜмє оцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєтогɑ дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ г ƔБɑүɑ 

воєводє мʜотошɑ поүтєɴɑ ʜ Ɣ т … дєѣɴомь свомь 

ɴɑ п(ʌє)мє(ɴн)том 
 

Seljani kod 

Rogatice (XV) 
V: 218 

Mir(k)a мнрɑ 
ɑ пншє рɑдоɴɑ мɑрковнү кɴєʒɑ мнрɑ рɑдвнү ɴɑ 

своєн үрьто үрьто 

knez Mir(k)o 
Rad(oje)viĉ 

Knešpolje kod 

Lištice (1398-

1408) 

V: 4 

Miroslava м осʌвɑ 

† вɑ ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ стɑго дχɑ ɑ сє дво ь 

воєводє мɑсɴɑ ʜ ɴєговʜю сɴƔ  ɑдосʌвɑ ʜ 

м осʌвɑ сє пʜсɑ  ɑБь Бжʜ ʜ стɑго дмʜт ʜѣ Ɣ дɴʜ 

гдɴɑ κ ɑʌɑ Ɣг ьсκогɑ ʌоʜшɑ ʜ гɴɑ Бɑɴɑ 

Босɑɴьсκогɑ тв ьтκɑ тκо Бʜ то пот ьʌь дɑ є 

vojvoda Masan 
Donja Dreţnica 

(1355-1357) 
V: 15 
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п оκʌєть ωц мь ʜ сɴомь ʜ стʜмь дχомь 

mirskim мʜ ьсκʜмь 

† вь ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ ст го дχ ɑ сє ʌєжʜ  ɑБɑ Бж ʜɑ 

поʌʜχ ɑɴʜ⊦ɑ ɑ ʒовомь мʜ ьсκʜмь госпо⊦ɑ 

 ɑдɑүɑ жоyпɑɴɑ ɴєɴьцɑ үʜχо ʜћɑ κƔүьɴʜцɑ ɑ 

ɴєвѣстɑ жƔпɑɴɑ в ɑтьκɑ ʜ сʌƔгє дɑБʜжʜвɑ ʜ 

тєпьүʜıє  стʜпьκɑ ɑ κьүʜ жƔпɑɴɑ мʜʌьтѣɴɑ 

д ɑжʜвоıє вʜκɑ ɑ κɑʒɴьцƔ сɴʜκƔ сєст ɑ ɑ постɑвʜ 

сь Бѣʌѣгь ɴє сɴ ь дɑБʜжʜвь с Бжʜωмь помощʜю 

сɑмь (с) своʜмʜ ʌƔдьмʜ ɑ вь дɴ(ʜ) гдɴɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ 

Polihranija 

Radaĉa 

Veliĉani u 
Popovu polju 

(1377-1391) 

V: 102 

misleće мнсʌєћє 
ɑ сн ɴɑ крьстƔ рɑдоѣ мрькшнћɑ стɑχь Богɑ 

моʌєћє н ʒʌɑ ɴє мнсʌєћє н ƔБн мє громь 
Radoje Mrkšić 

Djedići kod 

Trebinja (XV-
XVI) 

V: 118 

Mišljen* мʜшʌєɴь 

ɑ сє ʌєжʜ доБ ʜ гдɴь гость мʜшʌєɴь κомƔ Бʜшє 

п ʜ … по Ɣ єдБʜ ɑв ɑмь своє вєʌʜκо 

гостоʌƔБство (гд)ɴє доБ (ʜ) κɑдɑ п ʜдєшь п ʜдь 

гд ɑ ɴɑшєгɑ ʜсƔ єдɴо … мєɴʜ ʜ ɴɑсь своʜχь 

 ɑБов пʜсɑ г м 

gost Mišljen 

Puhovac kod 

Zenice (poslije 

21.1.1404) 

V: 249 

Mitran мʜт ɑɴ 
ωвдʜє ʌєжʜ мʜт ɑɴ вƔκь ɴ … вʜћь ɴɑ свωωʜ 

Бɑщʜɴʜ ʒɑ цɑ ɑ сƔʌʜмɑɴɑ 
Mitran 

Mišinci kod 
Dervente 

(1521-1566) 

V: 281 

Mitrović мʜт овʜћь 

сʜє ʌєжʜ вƔκшɑь мʜт овʜћь ƔБʜшє мє ɴɑ сʌƔжБѣ 

гɴɑ могɑ мɑ ωсвєтʜ мє  ɑдє п ʜБʜсɑʌʜћь … κɑκо 

є вʜдʜто доБ омь ʜ г ɴомƔ 

Vukša Mitrović 

Zovi Do kod 

Nevesinja (prije 

1468) 

V: 172 

Mitrović* мʜт ов(ʜ)ћ сѣүє (κɑ)мʜ вʌɑдʜмʜ  ɑ пʜсɑ мʜт ов(ʜ)ћ  

Crkvina na 

Glasincu (?) 
V: 228 

mlad мʌɑдь 

† ɑ сє ʌєжʜ вогьұʜɴь κьɴєʒɑ стʜпκɑ Ɣ … ʜћɑ сʜɴь 

ɴɑ сьвоѣоʜ ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ д Ɣжʜɴо 

жɑʌʜтє мє мʌɑдь сʜ сєгɑ свʜтɑ отʜдоχь ɑ єдьɴь 

Бʜχь Ɣ мɑʜκє ɑ сє пʜсɑ Ɣгɑ ɑκь 

Vogĉin 
Kotorac kod 
Ilidţe (XV) 

V: 207 

mlad мʌɑдь мнʌомє: БогƔ: н … мʌɑдь:  

Nepoznat 

lokalitet (XV) 
V: 232 

Mladin мʌɑднɴь 
… Бно днɑ … ɑ снє ʌєжн мʌɑднɴь … ɴнүнћь ɴɑ 

свон ʒьмʌн ɴɑ пʌємєɴнтон ɴɑ внсорьχь 
Mladin 

Piperi u 

Loparama (XV) 
V: 287 

mlinice* мʌʜɴʜцє 
ω во мʌʜɴʜцє (κ)Ɣпʜ вƔʜɴ ʜ үƔ о Бʜʌʜћ ʜ поκ ʜ 

гɑв о ƔүƔκɑʌо ωт сʜмє ωБɑ ɑ ұψмг  

Jošanica kod 

Duvna (1543) 
V: 258 

mnê мɴѣ 

† в ь   ʌ ѣ т о   цɴɑ ɑʒь рɑБь χ Ɣ  Б г Ɣ  гдɴь χєрцєгь 

с т є φ ɑ ɴ  вьʒдв гоχ χрɑмь с т г о  в є ʌ к о м Ɣ ү ɴ ɑ  χ в ɑ  

гєωрг ɑ м о ʌ є  ємƔ дɑ помоʌнть сь ω  мɴѣ 

грѣштɴомь вʌɑдцѣ моıє мƔ χ Ɣ  † 

Crkva sv. 

ĐorĊa 

Sopotnica kod 

Goraţda (1454) 
V: 193 

mnoge мɴогє 
… χ єʌ(ɑ) мɴогє ʒємʌє оБʜдєχь ʜ (д)омомь доћоχь 

(п)оүтєɴо постɑχь ʜ ɴ(ɑ) свωʜ Бɑщ(ʜ)ɴʜ (ʌє)гоχь 
Hrelja 

Donja 

Presjenica 
ispod 

Treskavice 

(XIV) 

V: 206 

mnogo мɴого 
† ɑ сє ʌєжн нвɑɴь мɑршнћь жнвнχь ʌнть пн 

мɴого ɴь ʒєнмʌн ѣɑ ɴнщɑ ɴєс(оχь) 
Ivan Maršić 

Kruševo kod 

Mostara (XV) 
V: 6 

mnogo мɴого 

† ɑ сє ʌєжн стонсɑвь мнʌошєвнћь ɴɑ свон ʒємʌн 

ɴɑ пʌємєɴнтон когɑ мɴого ʌƔдн ʒɴɑшє ɑ сє ұнɴн 

прнБнʌь Бѣʌопүєʌɑɴнɴь ɑ пнсɑ днвьɴь сɴь єговь 

Stojsav 
Milošević 

Gradac kod 
Konjica (XV) 

V: 16 

mnogo мɴого 
† ɑ сєн ʌєжʜ жƔпɑɴь мєдƔʌʜɴь ɴʜκɑдɑ мɴого ɴє 

ʜмɑχь ɑ ɴʜκɑдɑ ɴʜщɑ ɴєстɑ ɑ дѣχь 
ţupan Medulin 

Vrpolje kod 
Trebinja (XIV) 

V: 115 

mnogo мɴого 

кƔрѣкь вƔүн(ћ)ь то н Бɑгь ʒɴɑ н Бос … дƔБрɴнкь 

дɑ с … ƔБнʌє Ɣ Бѣʌомь … сʌоБодн н тко … ɑ Бгɑ н 

сʌɑ(в)Ɣ … ом ʌ … т … ʌо по … χь тƔг … мɴого … 

ʌєж … 

 

Kašići kod 

Konjica (1451-
1453) 

V: 177 

mnogo мɴого 
ɑ снє ʌєжн вƔкɑɴ рɑдоɴнћь ɑ мɴого ʌн сɑмь ʌєжо 

ɑ мɴого ʌн мн є ʌєжɑтн 
Vukan Radonić 

Davidovići kod 
Bileće (XV) 

V: 201 
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mnogo мɴого 
ɑ снє ʌєжн вƔкɑɴ рɑдоɴнћь ɑ мɴого ʌн сɑмь ʌєжо 

ɑ мɴого ʌн мн є ʌєжɑтн 
Vukan Radonić 

Davidovići kod 
Bileće (XV) 

V: 201 

mnogo мɴого 

† вь ʜмє ωцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєто(гɑ) дχ ɑ сє ʌєжʜ 

воєводɑ мʜωтошь (с) своʜмь (с)ʜɴомь стѣпκомь 

свомƔ гдɴƔ вʌɑтκƔ вʌɑћєвʜћƔ κоɴь ɴогƔ κоʜ мƔ 

посʌƔжʜ жʜвƔ ɑ м ьтвɑ поБʜʌʜжʜ Божʜмь 

(п)омоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостʜю ʜ п ɑвʜ 

воєводɑ мʜωтошь ʜ мɴого ωт моє  Ɣκє ɴɑ ʒємʌʜ 

Бʜ ɑ ѣ ɴʜ ωт єɴɴє ɴʜκо ь ɴє Бʜ м ьтвь ɴє χ гɑ 

ƔБʜт ɑ ʜ сє κопɑʜтє ɴɑ пʌємє(ɴн)томь 

vojvoda Miotoš 

sa sinom 
Stêpkom 

VlaĊevina kod 

Rogatice (prije 
1463) 

V: 222 

mnogo мɴого 

† вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ 

вʌɑтκо вʌɑ(ћє)вʜћь κоʜ ɴє моʌɑшє ɴʜєдɴогɑ 

үʌовκɑ тьκмо гɴɑ ɑ ωБʜдє мɴого ʒємʌє ɑ домɑ 

погʜБє ɑ ʒɑ ɴʜмь ɴє остɑ ɴʜ сɴь ɴʜ Б ɑть ɑ ɴɑ ɴь 

Ɣсʜұє κɑмʜ ɴєговь воєводɑ мʜωтошь сʌƔжʜ гɴɑ 

Божʜωмь помоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостою κоʜ 

Ɣκопɑ вʌɑтκɑ помєɴƔ Бгɑ 

Vlatko 
VlaĊević 

VlaĊevina kod 

Rogatice (1399-

1415) 

V: 223 

mnogoĉasnu мɴогоүɑсɴƔ 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 

Staro Selo kod 

Donjeg Vakufa 

(XIV-XV) 

V: 279 

mnom мɴомь 
вɑ нмє ωцɑ сɴıьɑ н свɑтго дƔχɑ снє доБрн ʌєжнƔ 

ɑ сɑ мɴомь … кƔ  
Kalinovik 
(XVI) 

V: 184 

moga могɑ 

сє ʌєжʜ нвɑɴь вƔкнћєвнћь ɴєкɑ ʒɴɑ Ɣ тн д(ɑ)ɴ дɑ 

коɴо постɑвн тɑн Бнʌєгь мн Ɣшѣүє Брɑт мн 

Бʌɑгоѣ рƔкɑ снɴɑ могɑ ко д(о)вєжє овє костн 

Ivan Vukićević 

Podgradinje u 

Gornjem 

Hrasnu (XV-

XVI) 

V: 81 

moga могɑ 

† ɑ сє ʌєжʜ вƔκосɑвь воєводɑ вʌɑћєвʜћь с момь 

д Ɣговɑχь д Ɣжʜɴомь ʜ сɑгʜБоχь ɴɑ  ʒмʜ ɴоʜ 

κ ɑʜɴє κо(ɴь) могɑ господʜɴɑ ʜ доɴєсошє мє 

д Ɣжʜɴɑ ɴɑ своƔ пʌємєɴʜтƔ БɑщʜɴƔ ʜ дɑ є 

п оκʌєть тκо ћє Ɣ мє тɑκɴƔтʜ 

Vukosav 
Vlahovići kod 

Ljubinja (XV) 
V: 96 

moga могɑ 

† вь дɴʜ гдɴɑ воєдє сɑɴдѣʌɑ ɑ сєʜ ʌєжʜ κɴєʒь 

поκ ɑѣць ωʌʜвє овʜћь Б ɑтʜω ʜ вʌɑстєʌє ѣ 

поκ ɑѣць гɴƔ момƔ сʌƔгɑ що моχь вь п ɑвɑдʜ 

тоʌʜκо χоχь Ɣ момь домʜ Богь мʜ подʜʌʜ ѣ 

могɑχь гɴɑ могɑ ʜ д Ɣгɑ могɑ Ɣ поүтєɴʜ п ʜѣтʜ 

ʜ Ɣ томь момь доБ ʜ догє см ьть Ɣ в ємє жнвотɑ 

домь моѣ ωжɑʌостнχь 

knez Pokrajac 

Oliverović 

Vrpolje kod 

Trebinja (1413) 
V: 117 

moga могɑ 

† вь дɴʜ гдɴɑ воєдє сɑɴдѣʌɑ ɑ сєʜ ʌєжʜ κɴєʒь 

поκ ɑѣць ωʌʜвє овʜћь Б ɑтʜω ʜ вʌɑстєʌє ѣ 

поκ ɑѣць гɴƔ момƔ сʌƔгɑ що моχь вь п ɑвɑдʜ 

тоʌʜκо χоχь Ɣ момь домʜ Богь мʜ подʜʌʜ ѣ 

могɑχь гɴɑ могɑ ʜ д Ɣгɑ могɑ Ɣ поүтєɴʜ п ʜѣтʜ 

ʜ Ɣ томь момь доБ ʜ догє см ьть Ɣ в ємє жнвотɑ 

домь моѣ ωжɑʌостнχь 

knez Pokrajac 

Oliverović 

Vrpolje kod 

Trebinja (1413) 
V: 117 

moga могɑ 

сʜє ʌєжʜ вƔκшɑь мʜт овʜћь ƔБʜшє мє ɴɑ сʌƔжБѣ 

гɴɑ могɑ мɑ ωсвєтʜ мє  ɑдє п ʜБʜсɑʌʜћь … κɑκо 

є вʜдʜто доБ омь ʜ г ɴомƔ 

Vukša Mitrović 

Zovi Do kod 

Nevesinja (prije 
1468) 

V: 172 

moga могɑ 

вɑ ʜмє Божʜє ɑ сє ʌєжʜ оʒ ʜɴь κопʜєвʜћь 

жƔпɑɴь κɴєʒɑ пɑвʌɑ сє пʜсɑ дʜѣκь мʜʌосɑʌʜћь 

 ɑдоє ʜћь см ьтʜ ɴє поʜсκɑχь ɴɑвʜдѣɴь 

κ ɑʌєвсв(ɑ) Босɑɴсκогɑ ʜ госпоцтвɑ с ьБьсκогɑ 

ʒɑ могɑ гɴɑ сʌƔжБƔ Бодошє мє ʜ сѣκошє мє ʜ 

стѣ ɑшє ʜ тƔʜ см ьтʜ ɴє допɑдоχь ʜ Ɣм ʜχь ɴɑ 

 ощство χ ʜство ʜ гɴ мє воєводɑ ωκ ʜʌʜ ʜ 

Ozrin Kopijević 
Varošište u 
Borĉu (XV) 

V: 224 
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Ɣκопɑ ʜ поБѣ(ʌѣ)жʜ 

moga могɑ 

† ɑ сє ʌєжʜ дʜвɑць ʒʌɑтɑ ь ʜ (с) своʜωмь жєɴомь 

мʜʌостʜю Бжʜомь ʒɑ могɑ жʜвотɑ κомƔ годʜ 

сʌƔжʜχь сʌƔжʜχь мƔ п ɑвовѣ ьɴо χʜ 

Divac zlatar sa 

ţenom 

Mršići kod 

Vlasenice (XV) 
V: 241 

moga могɑ 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 
Staro Selo kod 
Donjeg Vakufa 

(XIV-XV) 

V: 279 

mogah могɑχь 

† вь дɴʜ гдɴɑ воєдє сɑɴдѣʌɑ ɑ сєʜ ʌєжʜ κɴєʒь 

поκ ɑѣць ωʌʜвє овʜћь Б ɑтʜω ʜ вʌɑстєʌє ѣ 

поκ ɑѣць гɴƔ момƔ сʌƔгɑ що моχь вь п ɑвɑдʜ 

тоʌʜκо χоχь Ɣ момь домʜ Богь мʜ подʜʌʜ ѣ 

могɑχь гɴɑ могɑ ʜ д Ɣгɑ могɑ Ɣ поүтєɴʜ п ʜѣтʜ 

ʜ Ɣ томь момь доБ ʜ догє см ьть Ɣ в ємє жнвотɑ 

домь моѣ ωжɑʌостнχь 

knez Pokrajac 

Oliverović 

Vrpolje kod 

Trebinja (1413) 
V: 117 

mogoh могоχь 
ɑ сє кɑмєɴ … нрнсɑвɑ мѣшнɴнћɑ Ɣ доБрωгɑ гдɴɑ 

водє χотнχь н могоχь  
Tvrdoci kod 
Foĉe (XV) 

V: 189 

mogoh моχь 

† вь дɴʜ гдɴɑ воєдє сɑɴдѣʌɑ ɑ сєʜ ʌєжʜ κɴєʒь 

поκ ɑѣць ωʌʜвє овʜћь Б ɑтʜω ʜ вʌɑстєʌє ѣ 

поκ ɑѣць гɴƔ момƔ сʌƔгɑ що моχь вь п ɑвɑдʜ 

тоʌʜκо χоχь Ɣ момь домʜ Богь мʜ подʜʌʜ ѣ 

могɑχь гɴɑ могɑ ʜ д Ɣгɑ могɑ Ɣ поүтєɴʜ п ʜѣтʜ 

ʜ Ɣ томь момь доБ ʜ догє см ьть Ɣ в ємє жнвотɑ 

домь моѣ ωжɑʌостнχь 

knez Pokrajac 
Oliverović 

Vrpolje kod 
Trebinja (1413) 

V: 117 

mogu могƔ 
ɑ сє ʌєжє ɴɑ оБрɑдɑ довнћɑ гроБɴнцн снє Брɑнкє 

ʌƔкɑ ѣ ɴє могƔ Бнтн кɑко Бнћєтє 
Luka 

Svitava kod 

Ĉapljine (XVI-

XVII) 

V: 30 

mogu могƔ 

† ɑ сє ʌєжʜ  ɑдʜвоʜ д ɑшүʜћ доБ ʜ юɴɑκь ѣ Бʜχь 

моʌƔ ѣ сє вɑсь ɴє тʜцɑʜтє вʜ ћєтє Бʜтʜ κɑκо ѣ ɑ ѣ 

ɴє могƔ Бʜтʜ κɑκо вʜ 

Radivoj Drašĉić 

Podgradinje u 

Gornjem 

Hrasnu (XIV-
XV) 

V: 82 

moj моѣ 

† вь дɴʜ гдɴɑ воєдє сɑɴдѣʌɑ ɑ сєʜ ʌєжʜ κɴєʒь 

поκ ɑѣць ωʌʜвє овʜћь Б ɑтʜω ʜ вʌɑстєʌє ѣ 

поκ ɑѣць гɴƔ момƔ сʌƔгɑ що моχь вь п ɑвɑдʜ 

тоʌʜκо χоχь Ɣ момь домʜ Богь мʜ подʜʌʜ ѣ 

могɑχь гɴɑ могɑ ʜ д Ɣгɑ могɑ Ɣ поүтєɴʜ п ʜѣтʜ 

ʜ Ɣ томь момь доБ ʜ догє см ьть Ɣ в ємє жнвотɑ 

домь моѣ ωжɑʌостнχь 

knez Pokrajac 

Oliverović 

Vrpolje kod 

Trebinja (1413) 
V: 117 

moj мон 

† снє ʌєжн доБрн рɑдоє снɴь воєводє стнпɑɴɑ 

ɴ(ɑ) свон Бɑщʜɴʜ ɴɑ Бɑтɴогɑχь сн Бнʌнгь постɑвн 

ɴɑ мє Брɑть мон воєводɑ пєтɑр 

Radoje 

Radimlja kod 

Stoca (oko 

1477) 

V: 45 

moj моʜ 

† ɑ сє ʌєжʜ Бгɑдɑɴь χɑтєʌєвʜћь  ɑдʜүɑ воєводє 

сʌƔгɑ Ɣ доБ ʜ үɑсь  одʜχ сє Ɣ доБ ѣ Ɣ д Ɣжʜɴ 

п ɑво үʜɴє ʜ Ɣм ѣχь гдɴƔ вѣ ɴо сʌƔжє ɑ сɑʜ 

Бʜʌєгь сʜɴовє моʜ постɑвʜшє 

Bogdan 
Hateljević 

Milavići u 

Dabra polju 

(1391-1404) 

V: 93 

moj моʜ 

† вь ʜмє Божʜє сє ʌєжє  ɑдовɑɴь п ʜБʜʌовʜ(ћь) 

ɴɑ своωʜ ʒємʌʜ ɴɑ (пʌ)ємєɴʜто (ɴ)ɑ  ѣүʜцʜ Бѣχ(ь) 

ʒ Б ɑтомь … ʒмєɴʜо ʜ ƔБʜ мє … κω Божʜχ … ʜ (с) 

своωмь Б ɑтʜомь ɑ Б ɑтɑ мʜ ʜсʜκошє ʜ Ɣүʜɴʜшє 

в ьχƔ мєɴє κ ьвь ɴєʒɑʜ(м)ʜтƔ ɴєκɑ вѣ тκо є моʜ 

мʜʌʜ 

Radovan 

Pribilović 

Riĉica kod 
Kraljeve 

Sutjeske (XV) 

V: 242 

moj мон 
† ɑ сє ʌєжʜ дɑБнжнвь мɑрьковнүь кон дɑɴь 

ʌєг(оχ)ь тнмє … Б(р)ɑть мон вƔкь поБнʌєжн 

Dabiţiv 

Markoviĉ 

ĐurĊevac na 

Drini (XV) 
V: 315 

moj* мон ɑ сє ʌєжн снɴь мон прнБнʌо … н ɴєговь … Pribilo 

Šćenica u 

Popovu polju 

(XV) 

V: 119 
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moj* мон † ɑ сє ʌєжн мон дƔнцɑ трωкоснћ Dujica Trokosić 
Vranja Dubrava 
kod Bileće (?) 

V: 146 

moja моѣ 

ɑ сє ʌєжн вƔкоБрɑт вʌɑћєвнћ Божн рɑБ ɑ сє гроБ 

мƔ дєʌɑ снɴ мƔ рɑдоɴɑ тƔ(г)о моѣ ɑ тко ʌн ћє 

мєɴє … 

Vukobrat 

VlaĊević 

Gornje selo kod 
Bileće (XV-

XVI) 

V: 136 

moje моє 

† вь ʜмє ωцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєто(гɑ) дχ ɑ сє ʌєжʜ 

воєводɑ мʜωтошь (с) своʜмь (с)ʜɴомь стѣпκомь 

свомƔ гдɴƔ вʌɑтκƔ вʌɑћєвʜћƔ κоɴь ɴогƔ κоʜ мƔ 

посʌƔжʜ жʜвƔ ɑ м ьтвɑ поБʜʌʜжʜ Божʜмь 

(п)омоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостʜю ʜ п ɑвʜ 

воєводɑ мʜωтошь ʜ мɴого ωт моє  Ɣκє ɴɑ ʒємʌʜ 

Бʜ ɑ ѣ ɴʜ ωт єɴɴє ɴʜκо ь ɴє Бʜ м ьтвь ɴє χ гɑ 

ƔБʜт ɑ ʜ сє κопɑʜтє ɴɑ пʌємє(ɴн)томь 

vojvoda Miotoš 

sa sinom 
Stêpkom 

VlaĊevina kod 

Rogatice (prije 
1463) 

V: 222 

mojeji моєʜ 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 

Staro Selo kod 

Donjeg Vakufa 
(XIV-XV) 

V: 279 

mojejim моєʜмь 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ (с)ɴɑ ʜ свєтогɑ д(χɑ) (сє) ʌєжʜ 

доБ ʜ Бдɑɴь доБ огɑ домьшє ωʒ ѣɴовʜүɑ сʜɴь Ɣ 

тоʜ доБɑ Ɣм ѣχь ɴʜ сє Бѣχь ωм ɑʒʜʌь ʒʌƔ ɴʜ 

доʜ(до) доБ Ɣ ʜ κто мє ʒɴɑшє всɑκь мє жɑʌɑшє 

доБ ь χотѣχь юɴɑκь Бʜтʜ ɑʌʜ мʜ см ѣть п ѣκ ɑтʜ 

ω(т)ʜдоχь (ωт) ωтьцɑ вєωмʜ пєүɑωɴɑ ʜ 

пκʌ(о)ɴʜо всоʜ моʜωʜ д жʜɴʜ ʜ Бʌмь ʌБьвтʜ ɴѣχь 

κ моєʜмь вс(ʜ)мь поћʜ  дɑɴовʜү χɑɴь сω 

Bogdan 

Ozrênoviĉ 

Blaţevići kod 
Rogatice 

(poslije 1486) 

V: 211 

mojemu моємƔ 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 
Staro Selo kod 
Donjeg Vakufa 

(XIV-XV) 

V: 279 

mojemu моıє мƔ 

† в ь   ʌ ѣ т о   цɴɑ ɑʒь рɑБь χ Ɣ  Б г Ɣ  гдɴь χєрцєгь 

с т є φ ɑ ɴ  вьʒдв гоχ χрɑмь с т г о  в є ʌ к о м Ɣ ү ɴ ɑ  χ в ɑ  

гєωрг ɑ м о ʌ є  ємƔ дɑ помоʌнть сь ω  мɴѣ 

грѣштɴомь вʌɑдцѣ моıє мƔ χ Ɣ  † 

Crkva sv. 
ĐorĊa 

Sopotnica kod 
Goraţda (1454) 

V: 193 

mojimi моʜмʜ 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтг ɑ дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

κɴєʒь Бɑтʜћь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ 

мʜʌостʜю Бжʜ омь ʜ сʌɑвɴогɑ гɴдɴ ɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ κɴєʒь Босɑɴьсκʜ ɴɑ вʜсоκомь сє поБоʌʜχь 

ɴɑ дƔБоκƔмє мє дɴь доʜдє сʜ Бʜʌʜгь постɑвʜ 

госпоѣ вƔκɑвɑ с моʜмʜ доБ ʜмʜ жʜвƔ мʜ вѣ ɴо 

сʌƔжɑшє ʜ м твƔ мʜ посʌƔжʜ 

knez Batić 

Kopošići kod 

Ilijaša 
(16.8.1420-

18.8.1421) 

V: 245 

mojoj моʜωʜ 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ (с)ɴɑ ʜ свєтогɑ д(χɑ) (сє) ʌєжʜ 

доБ ʜ Бдɑɴь доБ огɑ домьшє ωʒ ѣɴовʜүɑ сʜɴь Ɣ 

тоʜ доБɑ Ɣм ѣχь ɴʜ сє Бѣχь ωм ɑʒʜʌь ʒʌƔ ɴʜ 

доʜ(до) доБ Ɣ ʜ κто мє ʒɴɑшє всɑκь мє жɑʌɑшє 

доБ ь χотѣχь юɴɑκь Бʜтʜ ɑʌʜ мʜ см ѣть п ѣκ ɑтʜ 

ω(т)ʜдоχь (ωт) ωтьцɑ вєωмʜ пєүɑωɴɑ ʜ 

пκʌ(о)ɴʜо всоʜ моʜωʜ д жʜɴʜ ʜ Бʌмь ʌБьвтʜ ɴѣχь 

κ моєʜмь вс(ʜ)мь поћʜ  дɑɴовʜү χɑɴь сω 

Bogdan 

Ozrênoviĉ 

Blaţevići kod 

Rogatice 
(poslije 1486) 

V: 211 
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mojstr моʜст ъ 

въ дɴʜ κɴєʒɑ вєʌʜєгɑ м†χо†ʌɑ въм ѣ жоyпɑɴъ 

г ъдъ т ѣБъ†ɴъсκ† ʜ въ то ʌѣто ʒ†дɑ ємоy  ɑκоy 

Б ɑтъ жоyпɑɴъ  ɑдомʜ ъ съ сɴъмʜ єговѣмʜ † 

жєɴɑ ємоy твɑ ɑ моʜст ъ ʜмɴємъ Б ɑѣ Бжє тʜ 

дɑʜ ʒд ɑвʜє 

ţupan Grd 

Police kod 

Trebinja (1151-

1177) 

V: 129 

mole м о ʌ є  

† в ь   ʌ ѣ т о   цɴɑ ɑʒь рɑБь χ Ɣ  Б г Ɣ  гдɴь χєрцєгь 

с т є φ ɑ ɴ  вьʒдв гоχ χрɑмь с т г о  в є ʌ к о м Ɣ ү ɴ ɑ  χ в ɑ  

гєωрг ɑ м о ʌ є  ємƔ дɑ помоʌнть сь ω  мɴѣ 

грѣштɴомь вʌɑдцѣ моıє мƔ χ Ɣ  † 

Crkva sv. 

ĐorĊa 

Sopotnica kod 

Goraţda (1454) 
V: 193 

moleće моʌєћє 
ɑ сн ɴɑ крьстƔ рɑдоѣ мрькшнћɑ стɑχь Богɑ 

моʌєћє н ʒʌɑ ɴє мнсʌєћє н ƔБн мє громь 
Radoje Mrkšić 

Djedići kod 

Trebinja (XV-

XVI) 

V: 118 

moljaše моʌɑшє 

† вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ 

вʌɑтκо вʌɑ(ћє)вʜћь κоʜ ɴє моʌɑшє ɴʜєдɴогɑ 

үʌовκɑ тьκмо гɴɑ ɑ ωБʜдє мɴого ʒємʌє ɑ домɑ 

погʜБє ɑ ʒɑ ɴʜмь ɴє остɑ ɴʜ сɴь ɴʜ Б ɑть ɑ ɴɑ ɴь 

Ɣсʜұє κɑмʜ ɴєговь воєводɑ мʜωтошь сʌƔжʜ гɴɑ 

Божʜωмь помоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостою κоʜ 

Ɣκопɑ вʌɑтκɑ помєɴƔ Бгɑ 

Vlatko 

VlaĊević 

VlaĊevina kod 

Rogatice (1399-
1415) 

V: 223 

moljaše мо(ʌɑ)шє 

сʜє: ʌєжʜ: мʜχоʜо: грɑχовүʜћь: прɑвє: в(ʜ)рє 

рʜмскє (к)оʜ: поүтєɴо (χ)оћɑшє ʜ (Б)огƔ сє 

мо(ʌɑ)шє: ʜ доБро (к)ɴʜгƔ: ʒɴɑ(шє дɑ)ʜ мƔ Бо(жє 

дƔ)шʜ д(ɑ) БƔдє (спɑсє)ɴь 

Mihojo 
Grahovĉić 

Brajkovići kod 
Bile (XVI) 

T: 3 

molju моʌƔ 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 

Milošević  

Koĉerin kod 

Lištice (1410-
1411) 

V: 1 

molju моʌƔ 

† ɑ снє ʌєжʜ пɑвκо  ɑдоχɴʜћь ωвʜ … Ɣсʜєκоχь 

ɴɑ сє ʒɑ жʜвотɑ моʌƔ вʜ сє Б ɑтьо ʜ господо 

ɴємоʜтє мʜ κостʜ п ѣт єсɑтʜ 

Pavko 

Radohnić 

Hodovo kod 

Stoca (XV-
XVI) 

V: 51 

molju моʌƔ 

ɑ сє ʌєжє Богɑвɑць ʜ тɑ ɑχь БоʌƔɴовʜұь с ѣмє ɫ ɑ 

сє сѣүє: г ƔБɑүь моʌƔ сє Божє помʜʌƔʜ мє 

мʜʌостʜ твоє 

Bogavac i 

Tarah 
Boljunoviĉ 

Boljuni kod 

Stoca (oko 
1477) 

V: 63 

molju моʌƔ 

† ɑ сє ʌєжʜ  ɑдʜвоʜ д ɑшүʜћ доБ ʜ юɴɑκь ѣ Бʜχь 

моʌƔ ѣ сє вɑсь ɴє тʜцɑʜтє вʜ ћєтє Бʜтʜ κɑκо ѣ ɑ ѣ 

ɴє могƔ Бʜтʜ κɑκо вʜ 

Radivoj Drašĉić 

Podgradinje u 
Gornjem 

Hrasnu (XIV-

XV) 

V: 82 

molju моʌƔ 

вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴ(ɑ) ɑʒь Богдɑɴь ɴɑ д ɑгɑѣ ɴовʜ 

κɑмєɴʜ постɑвʜχь ɑ сє пʜсɑ вƔκɑш(ʜ)ɴɑ свомь 

гдɴʜ  ɑѣ κоʜ мє Бʜшє вєомѣ сьБʌƔдʜƔ ʒɑто моʌƔ 

вɑсь господо ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ ɴь є є үєтє вѣ 

Бʜтʜ κɑκо оɴь ɑ оɴь ɴє мо є κɑκо вʜ ʜ дɑ вʜстє 

дɑ ћєтє Ɣм ʜтʜ ʜ всʜ вʜ домƔ погʜɴƔтʜ п ɑвʜ ɑ 

пƔсть мʜ сʌɑвɑ үє тʜ сʌѣщ(ʜ) 

Dragaj  
Pojska kod 
Zenice (XV) 

V: 253 

molju моʌƔ 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 

Staro Selo kod 

Donjeg Vakufa 

(XIV-XV) 

V: 279 
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mom момь 

† вь дɴʜ гдɴɑ воєдє сɑɴдѣʌɑ ɑ сєʜ ʌєжʜ κɴєʒь 

поκ ɑѣць ωʌʜвє овʜћь Б ɑтʜω ʜ вʌɑстєʌє ѣ 

поκ ɑѣць гɴƔ момƔ сʌƔгɑ що моχь вь п ɑвɑдʜ 

тоʌʜκо χоχь Ɣ момь домʜ Богь мʜ подʜʌʜ ѣ 

могɑχь гɴɑ могɑ ʜ д Ɣгɑ могɑ Ɣ поүтєɴʜ п ʜѣтʜ 

ʜ Ɣ томь момь доБ ʜ догє см ьть Ɣ в ємє жнвотɑ 

домь моѣ ωжɑʌостнχь 

knez Pokrajac 

Oliverović 

Vrpolje kod 

Trebinja (1413) 
V: 117 

mom момь 

† вь дɴʜ гдɴɑ воєдє сɑɴдѣʌɑ ɑ сєʜ ʌєжʜ κɴєʒь 

поκ ɑѣць ωʌʜвє овʜћь Б ɑтʜω ʜ вʌɑстєʌє ѣ 

поκ ɑѣць гɴƔ момƔ сʌƔгɑ що моχь вь п ɑвɑдʜ 

тоʌʜκо χоχь Ɣ момь домʜ Богь мʜ подʜʌʜ ѣ 

могɑχь гɴɑ могɑ ʜ д Ɣгɑ могɑ Ɣ поүтєɴʜ п ʜѣтʜ 

ʜ Ɣ томь момь доБ ʜ догє см ьть Ɣ в ємє жнвотɑ 

домь моѣ ωжɑʌостнχь 

knez Pokrajac 

Oliverović 

Vrpolje kod 

Trebinja (1413) 
V: 117 

mom момь 

† ɑ сє ʌєжʜ вƔκосɑвь воєводɑ вʌɑћєвʜћь с момь 

д Ɣговɑχь д Ɣжʜɴомь ʜ сɑгʜБоχь ɴɑ  ʒмʜ ɴоʜ 

κ ɑʜɴє κо(ɴь) могɑ господʜɴɑ ʜ доɴєсошє мє 

д Ɣжʜɴɑ ɴɑ своƔ пʌємєɴʜтƔ БɑщʜɴƔ ʜ дɑ є 

п оκʌєть тκо ћє Ɣ мє тɑκɴƔтʜ 

Vukosav 
Vlahovići kod 

Ljubinja (XV) 
V: 96 

mom* мом 

ɑ сє ʌєжʜ с снɴом рɑднсɑвомь ɑ с(є) ʌєнжє ɴɑ 

свон пʌємєɴнтон овɑн кɑмнɴ ɴєɴɑд отɑц с вєүɴє 

помєɴн постɑвн снɴƔ мом жƔпɑɴƔ рɑдɑɴƔ н 

снɴƔ мƔ 

 

Šipovac u 
Podveleţju kod 

Mostara (XV-

XVI) 

V: 174 

momu момƔ 

† вь дɴʜ гдɴɑ воєдє сɑɴдѣʌɑ ɑ сєʜ ʌєжʜ κɴєʒь 

поκ ɑѣць ωʌʜвє овʜћь Б ɑтʜω ʜ вʌɑстєʌє ѣ 

поκ ɑѣць гɴƔ момƔ сʌƔгɑ що моχь вь п ɑвɑдʜ 

тоʌʜκо χоχь Ɣ момь домʜ Богь мʜ подʜʌʜ ѣ 

могɑχь гɴɑ могɑ ʜ д Ɣгɑ могɑ Ɣ поүтєɴʜ п ʜѣтʜ 

ʜ Ɣ томь момь доБ ʜ догє см ьть Ɣ в ємє жнвотɑ 

домь моѣ ωжɑʌостнχь 

knez Pokrajac 
Oliverović 

Vrpolje kod 
Trebinja (1413) 

V: 117 

momu момƔ 
ɑ сє ʌєжʜ вƔκьшʜɴь доБ ɑшʜɴовʜћь Ɣ тоʜ доБɑ 

Ɣм( )ʜєχь свɑκомƔ мє жɑω Бʜ момƔ 

Vuk(a)šin 

Dobrašinović 

Konjsko kod 

Trebinja (XV-
XVI) 

V: 132 

momu момƔ ɑ сє ʌєжн Брɑћко посʌƔжнχ(ь) момƔ поүтєɴо Braćko 
Kokorina kod 
Gacka (XV) 

V: 324 

monahinja моɴɑχн ɑ сє ʌєжн моɴɑχн мɑртɑ ʒп 
monahinja 
Marta 

Ošanići kod 
Stoca (1572) 

V: 57 

more мо є 

вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴ(ɑ) ɑʒь Богдɑɴь ɴɑ д ɑгɑѣ ɴовʜ 

κɑмєɴʜ постɑвʜχь ɑ сє пʜсɑ вƔκɑш(ʜ)ɴɑ свомь 

гдɴʜ  ɑѣ κоʜ мє Бʜшє вєомѣ сьБʌƔдʜƔ ʒɑто моʌƔ 

вɑсь господо ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ ɴь є є үєтє вѣ 

Бʜтʜ κɑκо оɴь ɑ оɴь ɴє мо є κɑκо вʜ ʜ дɑ вʜстє 

дɑ ћєтє Ɣм ʜтʜ ʜ всʜ вʜ домƔ погʜɴƔтʜ п ɑвʜ ɑ 

пƔсть мʜ сʌɑвɑ үє тʜ сʌѣщ(ʜ) 

Dragaj  
Pojska kod 
Zenice (XV) 

V: 253 

Mratila мрɑтнʌɑ ɑ сє крсть мрɑтнʌɑ стєпɑɴовнћɑ 
Mratil 

Stepanović 

Kokorina kod 

Gacka (XVI) 
V: 325 

Mrĉić мрьү(н)ћь 

† ɑ сє ʌєжн нвɑɴь мрьү(н)ћь Ɣ доБрƔ прѣБнχь ɑ ʒɑ 

жнвотɑ ωв кɑмн постɑвнχь н ωстɑвнχ ʌєгоχ ɴ(ɑ) 

поʌовнɴƔ тко ʌн ћє Ɣʒєтн дɑ є прокʌєть 

Ivan Mrĉić 
Fatnica kod 

Bileće (XV) 
V: 150 

Mrćić м ьћʜћь 

† ɑ сє ʌєжʜ мʜʌоБ ɑть м ьћʜћь с дωБ ʜмь 

сʜɴомь с ʜвɑɴʜшємь Бʜχь жʜвомƔ  ɑдь ɑ м ьтвɑ 

сɑ ɑɴʜχь 

Milobrat Mrćić 

sa sinom 
Ivanišem 

Jasena kod 

Nevesinja (XV) 
V: 173 

Mrkšića мрькшнћɑ 
ɑ сн ɴɑ крьстƔ рɑдоѣ мрькшнћɑ стɑχь Богɑ 

моʌєћє н ʒʌɑ ɴє мнсʌєћє н ƔБн мє громь 
Radoje Mrkšić 

Djedići kod 
Trebinja (XV-

XVI) 

V: 118 

mrtav мрьтɑвь … сɑд тƔн поүнвɑ рɑдосɑвь грƔБɑүь сɑдь мрьтɑвь 
Radosav 

Grubaĉ 

Krtinje kod 

Ljubinja (XVI) 
V: 112 



Konkordancijski rjeĉnik ćiriliĉnih natpisa srednjovjekovne Bosne 

155 
 

mrtav м ьтвь 

† вь ʜмє ωцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєто(гɑ) дχ ɑ сє ʌєжʜ 

воєводɑ мʜωтошь (с) своʜмь (с)ʜɴомь стѣпκомь 

свомƔ гдɴƔ вʌɑтκƔ вʌɑћєвʜћƔ κоɴь ɴогƔ κоʜ мƔ 

посʌƔжʜ жʜвƔ ɑ м ьтвɑ поБʜʌʜжʜ Божʜмь 

(п)омоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостʜю ʜ п ɑвʜ 

воєводɑ мʜωтошь ʜ мɴого ωт моє  Ɣκє ɴɑ ʒємʌʜ 

Бʜ ɑ ѣ ɴʜ ωт єɴɴє ɴʜκо ь ɴє Бʜ м ьтвь ɴє χ гɑ 

ƔБʜт ɑ ʜ сє κопɑʜтє ɴɑ пʌємє(ɴн)томь 

vojvoda Miotoš 
sa sinom 

Stêpkom 

VlaĊevina kod 
Rogatice (prije 

1463) 

V: 222 

mrtva м ьтвɑ 

† ɑ сє ʌєжʜ мʜʌоБ ɑть м ьћʜћь с дωБ ʜмь 

сʜɴомь с ʜвɑɴʜшємь Бʜχь жʜвомƔ  ɑдь ɑ м ьтвɑ 

сɑ ɑɴʜχь 

Milobrat Mrćić 

sa sinom 
Ivanišem 

Jasena kod 

Nevesinja (XV) 
V: 173 

mrtva м ьтвɑ 

† вь ʜмє ωцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєто(гɑ) дχ ɑ сє ʌєжʜ 

воєводɑ мʜωтошь (с) своʜмь (с)ʜɴомь стѣпκомь 

свомƔ гдɴƔ вʌɑтκƔ вʌɑћєвʜћƔ κоɴь ɴогƔ κоʜ мƔ 

посʌƔжʜ жʜвƔ ɑ м ьтвɑ поБʜʌʜжʜ Божʜмь 

(п)омоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостʜю ʜ п ɑвʜ 

воєводɑ мʜωтошь ʜ мɴого ωт моє  Ɣκє ɴɑ ʒємʌʜ 

Бʜ ɑ ѣ ɴʜ ωт єɴɴє ɴʜκо ь ɴє Бʜ м ьтвь ɴє χ гɑ 

ƔБʜт ɑ ʜ сє κопɑʜтє ɴɑ пʌємє(ɴн)томь 

vojvoda Miotoš 

sa sinom 
Stêpkom 

VlaĊevina kod 

Rogatice (prije 
1463) 

V: 222 

mrtvu м твƔ 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтг ɑ дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

κɴєʒь Бɑтʜћь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ 

мʜʌостʜю Бжʜ омь ʜ сʌɑвɴогɑ гɴдɴ ɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ κɴєʒь Босɑɴьсκʜ ɴɑ вʜсоκомь сє поБоʌʜχь 

ɴɑ дƔБоκƔмє мє дɴь доʜдє сʜ Бʜʌʜгь постɑвʜ 

госпоѣ вƔκɑвɑ с моʜмʜ доБ ʜмʜ жʜвƔ мʜ вѣ ɴо 

сʌƔжɑшє ʜ м твƔ мʜ посʌƔжʜ 

knez Batić 

Kopošići kod 

Ilijaša 
(16.8.1420-

18.8.1421) 

V: 245 

mu мƔ 

† ɑ сє пншє рɑдовɑць вƔкɑɴовнћь кƔн ʒɴɑχь 

цьрнɴƔ Ɣ воєводє н догь мƔ ɴє сгрншнχь 

прнѣтєʌє ɴє нʒгƔБнχь 
 

Hutovo (XV) V: 29 

mu мƔ 

ɑ ʌƔкє стнєпɑɴовɑ роднχ сє Ɣ вєʌнкƔ рɑдость ɑ 

Ɣмр(ѣχь) Ɣ вєʌнкƔ жɑʌость ɑ сє кнпн є 

томɑшєвнƔ Борє ɑ дɑ мƔ дєсєто врєдн 
 

Svitava kod 

Ĉapljine (XV) 
V: 31 

mu мƔ 
† ɑ сє ʌєжʜ ʌƔпκо вʌ(ɑ)сɴʜћ ɴɑ пʌємєɴʜтом 

сво(м) … пʜсɑ мƔ сʜɴь дʜѣκ доБ овоʜ 
Ljupko Vlasnić 

Troskoti kod 
Mostara (XIV-

XV) 

V: 47 

mu мƔ 
† ɑ сє сто воєводє стнпɑɴɑ мнʌорɑдовнћɑ ɑ 

поɴовн гɑ воєводɑ пєтɑрь снɴь мƔ 

Stolica Stipana 

Miloradovića 

Ošanići kod 
Stoca (1470-

1488) 

V: 56 

mu мƔ 
ɑ снє ʌєжн поχвɑʌн мн юɴɑкь рɑднχɴɑ н снє 

Ɣснєүє снɴ мƔ вƔкосɑвь 
Radihna 

Miljanovići kod 

Ljubinja (XV) 
V: 99 

mu мƔ пнсɑ мƔ снɴь рɑдоє  

Rapti kod 

Popova polja 
(XVI-XVII) 

V: 121 

mu мƔ 

ɑ сє ʌєжн вƔкоБрɑт вʌɑћєвнћ Божн рɑБ ɑ сє гроБ 

мƔ дєʌɑ снɴ мƔ рɑдоɴɑ тƔ(г)о моѣ ɑ тко ʌн ћє 

мєɴє … 

Vukobrat 

VlaĊević 

Gornje selo kod 
Bileće (XV-

XVI) 

V: 136 

mu мƔ 

ɑ сє ʌєжн вƔкоБрɑт вʌɑћєвнћ Божн рɑБ ɑ сє гроБ 

мƔ дєʌɑ снɴ мƔ рɑдоɴɑ тƔ(г)о моѣ ɑ тко ʌн ћє 

мєɴє … 

Vukobrat 

VlaĊević 

Gornje selo kod 
Bileće (XV-

XVI) 

V: 136 

mu мƔ 
ɑ снє ʌєжн рɑБь Божн дѣкь вƔѣɴь дрɑгншнћь 

простн мƔ Б є  грєχє 
Vujan Dragišić 

Njeganovići 

kod Bileće 

(XV) 

V: 147 

mu мƔ 
ɑ сє ʌєжн твртко вƔкɑць ɑ сн Бнʌєг сєүє ƔɴƔк мƔ 

нвɑɴко н пнсɑ 
Tvrtko Vukac 

Kapavica kod 

Ljubinja (XV-

XVI) 

V: 204 

mu мƔ о … ʌ … єɑ … ɑκовʜћь ʌєжʜ ʜ мɑтʜ мƔ вʌɑдɑвɑ Vladava 
Strgaĉina kod 

Rudog (XV) 
V: 214 
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mu мƔ 

† вь ʜмє ωцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєто(гɑ) дχ ɑ сє ʌєжʜ 

воєводɑ мʜωтошь (с) своʜмь (с)ʜɴомь стѣпκомь 

свомƔ гдɴƔ вʌɑтκƔ вʌɑћєвʜћƔ κоɴь ɴогƔ κоʜ мƔ 

посʌƔжʜ жʜвƔ ɑ м ьтвɑ поБʜʌʜжʜ Божʜмь 

(п)омоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостʜю ʜ п ɑвʜ 

воєводɑ мʜωтошь ʜ мɴого ωт моє  Ɣκє ɴɑ ʒємʌʜ 

Бʜ ɑ ѣ ɴʜ ωт єɴɴє ɴʜκо ь ɴє Бʜ м ьтвь ɴє χ гɑ 

ƔБʜт ɑ ʜ сє κопɑʜтє ɴɑ пʌємє(ɴн)томь 

vojvoda Miotoš 
sa sinom 

Stêpkom 

VlaĊevina kod 
Rogatice (prije 

1463) 

V: 222 

mu мƔ 

ɑ сє ʌєжʜ д ɑгʜʌо (мʜ)ʌєт(ʜ)үь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜто (ɴɑ) допɑцʜχ п ɑвʜχь ʌєть  м  сƔ 

своємь  одомь воʌʜɴʜ үʌовѣκь κомƔ мƔ годѣ 

сʌƔжʜтʜ гоʜсподѣɴƔ ɑ κомƔ годѣ сʌƔжɑшє 

вѣ ьɴь мƔ Бєшє ʜ сє пʜсɑ д ɑгʜшɑ сʜɴь єговь 

Dragilo 
Donji Dopasci 
kod Kladnja 

(XV) 

V: 234 

mu мƔ 

ɑ сє ʌєжʜ д ɑгʜʌо (мʜ)ʌєт(ʜ)үь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜто (ɴɑ) допɑцʜχ п ɑвʜχь ʌєть  м  сƔ 

своємь  одомь воʌʜɴʜ үʌовѣκь κомƔ мƔ годѣ 

сʌƔжʜтʜ гоʜсподѣɴƔ ɑ κомƔ годѣ сʌƔжɑшє 

вѣ ьɴь мƔ Бєшє ʜ сє пʜсɑ д ɑгʜшɑ сʜɴь єговь 

Dragilo 

Donji Dopasci 

kod Kladnja 

(XV) 

V: 234 

mu мƔ 

† ɑ сє ʌєжʜ дʜвɑць ʒʌɑтɑ ь ʜ (с) своʜωмь жєɴомь 

мʜʌостʜю Бжʜомь ʒɑ могɑ жʜвотɑ κомƔ годʜ 

сʌƔжʜχь сʌƔжʜχь мƔ п ɑвовѣ ьɴо χʜ 

Divac zlatar sa 

ţenom 

Mršići kod 

Vlasenice (XV) 
V: 241 

mu мƔ 

… овʜ … ɑɴʜɴь ɑ погʜБє ɴ … сцʜп … (г)осподʜɴʜ 

п ʜвƔ … вʜ доБ ɑ … ɴɑ ш ɴєговʜмь Б ɑтомь 

гоʜүʜɴ … дɑɴь үɑсɑ ʜ постɑвʜ Бʜʌʜгь го … ɴь 

вƔκосɑвь ʜ Б ɑтɑ мƔ Б ɑѣ … (Б) ɑтʜωмь 

 
Vraţići kod 
Ĉelića (XV) 

V: 283 

mu мƔ 

† сє ʌєжʜ мнʌьць црьɴнүь доБрѣ жнвь доБрѣ Ɣмрѣ 

снɴɑ Ɣ ɴєгɑ ɴє Бншє снɴовьць кɑмн спост(ɑ)вɑ н 

то мƔ пнсɑ кƔʌьдƔкь † 

Milac Crniĉ 

Pragani kod 

Zvornika (XIV-

XV) 

V: 310 

mu мƔ 

н постɑвн Бѣʌѣгь сн: снɴь мƔ: вʌькь: н Брɑтнѣ: 

ɴєгов ʌƔБѣɴь: н мєдошь: н прн(Б)нʌь: … :тько үє 

пнсɑɴнє: снє погƔБнтн: прокʌєть: Богомь: н 

снɴомь 

 
Košarići kod 
Ugljevika (XV) 

V: 313 

mu мƔ 

сʜє: ʌєжʜ: мʜχоʜо: грɑχовүʜћь: прɑвє: в(ʜ)рє 

рʜмскє (к)оʜ: поүтєɴо (χ)оћɑшє ʜ (Б)огƔ сє 

мо(ʌɑ)шє: ʜ доБро (к)ɴʜгƔ: ʒɴɑ(шє дɑ)ʜ мƔ Бо(жє 

дƔ)шʜ д(ɑ) БƔдє (спɑсє)ɴь 

Mihojo 

Grahovĉić 

Brajkovići kod 

Bile (XVI) 
T: 3 

mu* мƔ 

† ɑ сн ʌєжн д(о)Брнʌо БоБɑɴь н Брɑт мƔ внгɑɴь н 

снɴь мƔ нвɑɴншємь н ωво ʌєгосмо ɴɑ с(в)он 

Бɑщнɴон 

Dobrilo Boban, 

Viganj i Ivaniš* 

Ţakovo u 

Popovu polju 
(XV) 

V: 103 

mu* мƔ 

† ɑ сн ʌєжн д(о)Брнʌо БоБɑɴь н Брɑт мƔ внгɑɴь н 

снɴь мƔ нвɑɴншємь н ωво ʌєгосмо ɴɑ с(в)он 

Бɑщнɴон 

Dobrilo Boban, 

Viganj i Ivaniš* 

Ţakovo u 

Popovu polju 
(XV) 

V: 103 

mu* мƔ 

ɴєкɑ сє ʒɴɑ кɑмн ω(вь) Ɣснћє вь ɴɑвєʒє ɑ снɴ мƔ 

мноБрɑть н мнʌонко … ɴ Брɑтɑ простнть Богь … 

н 
 

Slivlje kod 

Gacka (XV-
XVI) 

V: 166 

mu* мƔ 

ɑ сє ʌєжʜ с снɴом рɑднсɑвомь ɑ с(є) ʌєнжє ɴɑ 

свон пʌємєɴнтон овɑн кɑмнɴ ɴєɴɑд отɑц с вєүɴє 

помєɴн постɑвн снɴƔ мом жƔпɑɴƔ рɑдɑɴƔ н 

снɴƔ мƔ 

 

Šipovac u 
Podveleţju kod 

Mostara (XV-

XVI) 

V: 174 

mu* мƔ 

… ʌєжʜ Б  …  ьдоєвʜүь (ɴ)ɑ ʒємʌʜ тƔжд(ʜ) 

постɑвʜ ɴɑ ɴь … єɴь п ѣχтѣɴь  ɑдосɑʌ(ʜү)ь 

пɑсто ɑκь мƔ ʜ ωʒ ьκо сʜɴь м(Ɣ) доБ ʜ жʜвь ʜ 

Ɣм (ѣ) сє (п)ʜсɑ д ɑгоє дʜѣ(κ)ь 

 

Zaselak kod 

Zvornika (XV) 
V: 311 

muţ моyжь 
… моyжь т(єпь)үʜѣ Бɑт(ɑʌо) Босɑɴьсκ(ʜ) ɑ пʜсɑ 

 ɑдомʜʌь дʜѣκь 
tepĉija Batalo 

Gornje Turbe 

kod Travnika 
(poslije 1400) 

V: 257 

muţ мƔжь 

† ɑ сєн ʌєжн кɴєʒ(ь) рɑднвон вʌɑтковнћь Ɣ тон 

врнмє ɴɑнБоʌн мƔжь Ɣ дƔБрɑвɑχь Бнχь … ɑ вƔрєБ 

ʌɑвь сєн сѣүє грƔБɑүь ковɑүь 

knez Radivoj 

Vlatković 

Opliĉići kod 
Ĉapljine (oko 

1477) 

V: 36 
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na ɴ(ɑ) 

† снє ʌєжн доБрн рɑдоє снɴь воєводє стнпɑɴɑ 

ɴ(ɑ) свон Бɑщʜɴʜ ɴɑ Бɑтɴогɑχь сн Бнʌнгь постɑвн 

ɴɑ мє Брɑть мон воєводɑ пєтɑр 

Radoje 
Radimlja kod 
Stoca (oko 

1477) 

V: 45 

na ɴ(ɑ) 

† ɑ сє ʌєжн нвɑɴь мрьү(н)ћь Ɣ доБрƔ прѣБнχь ɑ ʒɑ 

жнвотɑ ωв кɑмн постɑвнχь н ωстɑвнχ ʌєгоχ ɴ(ɑ) 

поʌовнɴƔ тко ʌн ћє Ɣʒєтн дɑ є прокʌєть 

Ivan Mrĉić 
Fatnica kod 

Bileće (XV) 
V: 150 

na ɴ(ɑ) 
… χ єʌ(ɑ) мɴогє ʒємʌє оБʜдєχь ʜ (д)омомь доћоχь 

(п)оүтєɴо постɑχь ʜ ɴ(ɑ) свωʜ Бɑщ(ʜ)ɴʜ (ʌє)гоχь 
Hrelja 

Donja 

Presjenica 

ispod 
Treskavice 

(XIV) 

V: 206 

na ɴ(ɑ) 

сє єсть поκоʜщє оБ ɑдɑ χ (ж)ʜүʜћɑ ʜ доБ ѣ жʜ(χ) 

ɴɑ сʜємь свѣтƔ ʜ ʌ(є)жє ɴ(ɑ) своєʜ ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ в ьχƔ мѣсχ ʜ постɑвʜ ɴɑ ɴмь сʜ 

Бѣʌгь сʜɴь єго 

Obrad Hr(ţ)iĉić 
Vakuf kod 

Šibošnice (XV) 
V: 285 

na (ɴ)ɑ 

† вь ʜмє Божʜє сє ʌєжє  ɑдовɑɴь п ʜБʜʌовʜ(ћь) 

ɴɑ своωʜ ʒємʌʜ ɴɑ (пʌ)ємєɴʜто (ɴ)ɑ  ѣүʜцʜ Бѣχ(ь) 

ʒ Б ɑтомь … ʒмєɴʜо ʜ ƔБʜ мє … κω Божʜχ … ʜ (с) 

своωмь Б ɑтʜомь ɑ Б ɑтɑ мʜ ʜсʜκошє ʜ Ɣүʜɴʜшє 

в ьχƔ мєɴє κ ьвь ɴєʒɑʜ(м)ʜтƔ ɴєκɑ вѣ тκо є моʜ 

мʜʌʜ 

Radovan 
Pribilović 

Riĉica kod 

Kraljeve 

Sutjeske (XV) 

V: 242 

na ɴɑ 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 

Milošević  

Koĉerin kod 

Lištice (1410-
1411) 

V: 1 

na ɴɑ 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 

Milošević  

Koĉerin kod 
Lištice (1410-

1411) 

V: 1 

na ɴɑ 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 

Milošević  

Koĉerin kod 
Lištice (1410-

1411) 

V: 1 

na ɴɑ 

дɑ сє ʒɴɑ кɑко Бн Ɣ мɑркɑ пєтровнћь ωсɑмь 

снɴовɑ ωд пʌємєɴɑ понмнʌнћь н Ɣснкошє 

кɑмєɴь ɴɑ ωцɑ мɑркɑ н ɴɑ мɑтєрь днвɴƔ 

Petrović Marko 

i Divna 

Ledinac kod 

Lištice (XV) 
V: 2 

na ɴɑ 

дɑ сє ʒɴɑ кɑко Бн Ɣ мɑркɑ пєтровнћь ωсɑмь 

снɴовɑ ωд пʌємєɴɑ понмнʌнћь н Ɣснкошє 

кɑмєɴь ɴɑ ωцɑ мɑркɑ н ɴɑ мɑтєрь днвɴƔ 

Petrović Marko 

i Divna 

Ledinac kod 

Lištice (XV) 
V: 2 

na ɴɑ ɑ сє ʌєжн внтко ɴɑ свомь пʌємєɴнтомь Vitko 
Mokro kod 
Lištice (XV) 

V: 3 

na ɴɑ 
ɑ пншє рɑдоɴɑ мɑрковнү кɴєʒɑ мнрɑ рɑдвнү ɴɑ 

своєн үрьто үрьто 

knez Mir(k)o 
Rad(oje)viĉ 

Knešpolje kod 

Lištice (1398-

1408) 

V: 4 

na ɴɑ 

† ɑ сє ʌєжн кɴєʒь рɑдншɑ ʒʌоƔшнћь ɑ сє пншє 

кɑмн вƔковнћь ɴɑ ѣƔɴɑкɑ тƔмовƔ рьдншн 

ʒʌоƔшнћь 

knez Radiša 

Zloušić 

Kruševo kod 

Mostara (XIV-
XV) 

V: 7 
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na ɴɑ 
† ɑ сє ʌєжн кɴєʒь пɑвɑω комʌѣɴовнћь ɴɑ свон 

пʌємєɴнтон ɴɑ проʒрɑүцƔ Ɣ дɴн воєводє сɑɴдɑʌь 

knez Pavao 

Komlênović 

Bakri kod 

Ĉitluka (1423-

1434) 

V: 11 

na ɴɑ 
† ɑ сє ʌєжн кɴєʒь пɑвɑω комʌѣɴовнћь ɴɑ свон 

пʌємєɴнтон ɴɑ проʒрɑүцƔ Ɣ дɴн воєводє сɑɴдɑʌь 

knez Pavao 
Komlênović 

Bakri kod 

Ĉitluka (1423-

1434) 

V: 11 

na ɴɑ 

† ɑ сє ʌєжн кɴєʒь пɑвɑω комʌнɴовнћь ɴɑ свон 

(пʌє)мєɴнтон ɴɑ проʒрɑүцƔ Ɣ дɴн воєводє 

сɑɴдɑʌь кон гɑ поүтєɴо н внрɴо сʌƔжɑшє Ɣүрьто 

Ɣүрьто ɴɑ пʌємєɴнтєн 

knez Pavao 

Komlinović 

Bakri kod 
Ĉitluka (1423-

1434) 

V: 12 

na ɴɑ 

† ɑ сє ʌєжн кɴєʒь пɑвɑω комʌнɴовнћь ɴɑ свон 

(пʌє)мєɴнтон ɴɑ проʒрɑүцƔ Ɣ дɴн воєводє 

сɑɴдɑʌь кон гɑ поүтєɴо н внрɴо сʌƔжɑшє Ɣүрьто 

Ɣүрьто ɴɑ пʌємєɴнтєн 

knez Pavao 
Komlinović 

Bakri kod 

Ĉitluka (1423-

1434) 

V: 12 

na ɴɑ 

† ɑ сє ʌєжн кɴєʒь пɑвɑω комʌнɴовнћь ɴɑ свон 

(пʌє)мєɴнтон ɴɑ проʒрɑүцƔ Ɣ дɴн воєводє 

сɑɴдɑʌь кон гɑ поүтєɴо н внрɴо сʌƔжɑшє Ɣүрьто 

Ɣүрьто ɴɑ пʌємєɴнтєн 

knez Pavao 

Komlinović 

Bakri kod 

Ĉitluka (1423-
1434) 

V: 12 

na ɴɑ 

ɑ сє∶ пншє∶ ɴɑ крьстƔ∶ юрѣɑ∶ дɑ є∶ ʒɴɑтн 

свɑкомƔ∶ үовнкƔ ∶юрɑн∶ нвɴовнћь кɑко∶ стєкоχь 

∶Бʌɑго ∶н ш ɴєгɑ∶ погнБоχ кɑмн∶ Ɣснүє∶ рɑднүь∶ 

ковɑүь 

Juraj Ivanović 
Arapi kod 

Mostara (XV) 
V: 13 

na ɴɑ 

† ɑ сє ʌєжн стонсɑвь мнʌошєвнћь ɴɑ свон ʒємʌн 

ɴɑ пʌємєɴнтон когɑ мɴого ʌƔдн ʒɴɑшє ɑ сє ұнɴн 

прнБнʌь Бѣʌопүєʌɑɴнɴь ɑ пнсɑ днвьɴь сɴь єговь 

Stojsav 

Milošević 

Gradac kod 

Konjica (XV) 
V: 16 

na ɴɑ 

† ɑ сє ʌєжн стонсɑвь мнʌошєвнћь ɴɑ свон ʒємʌн 

ɴɑ пʌємєɴнтон когɑ мɴого ʌƔдн ʒɴɑшє ɑ сє ұнɴн 

прнБнʌь Бѣʌопүєʌɑɴнɴь ɑ пнсɑ днвьɴь сɴь єговь 

Stojsav 

Milošević 

Gradac kod 

Konjica (XV) 
V: 16 

na ɴɑ 

† ɑ сє ʌєжн кɴєʒ вʌɑднсʌɑвь жƔпɑɴɑ ɴнкоʌє снɴь 

Бɑɴɑ стѣпɑɴɑ ɴєтн ɑ ʌєжн ɴɑ свон ʒємʌн ɴɑ 

пʌємєто ɑ пнсɑ помоүɑɴь 

knez Vladislav 
Vranjevo Selo 
kod Neuma 

(poslije 1363) 

V: 24 

na ɴɑ 

† ɑ сє ʌєжн кɴєʒ вʌɑднсʌɑвь жƔпɑɴɑ ɴнкоʌє снɴь 

Бɑɴɑ стѣпɑɴɑ ɴєтн ɑ ʌєжн ɴɑ свон ʒємʌн ɴɑ 

пʌємєто ɑ пнсɑ помоүɑɴь 

knez Vladislav 
Vranjevo Selo 
kod Neuma 

(poslije 1363) 

V: 24 

na ɴɑ 
ɑ сє ʌєжє ɴɑ оБрɑдɑ довнћɑ гроБɴнцн снє Брɑнкє 

ʌƔкɑ ѣ ɴє могƔ Бнтн кɑко Бнћєтє 
Luka 

Svitava kod 

Ĉapljine (XVI-

XVII) 

V: 30 

na ɴɑ ɑ сє ʌєжє χєрɑкь ɴɑ свон Бɑщнɴн ɴɑ пʌємєɴнто Herak 

Derani kod 

Stoca (poslije 

1483) 

V: 32 

na ɴɑ ɑ сє ʌєжє χєрɑкь ɴɑ свон Бɑщнɴн ɴɑ пʌємєɴнто Herak 
Derani kod 
Stoca (poslije 

1483) 

V: 32 

na ɴɑ 
† ɑ сє ʌєжн вƔкнћь вƔкүнћь ɑ Ɣснүє ɴɑ ɴь мɑтн 

рɑдωсɑвɑ ɴь сє 
Vukić Vukĉić 

Opliĉići kod 

Ĉapljine (XV) 
V: 33 

na ɴɑ 

† ɑ сє ʌєжн жƔпɑɴь юроє конɴо погБєБє ɴɑ 

поүтєɴо сʌƔжБн ʒɑ св(огь) гдɴɑ ɑ поБнʌнжн гɑ 

кɴєʒь 

ţupan Juroje 

Kruševo kod 

Stoca (prije 

1471) 

V: 39 

na ɴɑ 
† ɑ сє кɑмн ɴɑ вƔкцƔ ɴɑ пєтовнұƔ ɑ сє пнсɑ 

Боʌɑшнɴь Богɑүнћь 

Vukac 

P(r)etoviĉ 

Radimlja kod 

Stoca (XV-
XVI) 

V: 42 

na ɴɑ 
† ɑ сє кɑмн ɴɑ вƔкцƔ ɴɑ пєтовнұƔ ɑ сє пнсɑ 

Боʌɑшнɴь Богɑүнћь 

Vukac 

P(r)etoviĉ 

Radimlja kod 

Stoca (XV-
XVI) 

V: 42 

na ɴɑ 

† снє ʌєжн доБрн рɑдоє снɴь воєводє стнпɑɴɑ 

ɴ(ɑ) свон Бɑщʜɴʜ ɴɑ Бɑтɴогɑχь сн Бнʌнгь постɑвн 

ɴɑ мє Брɑть мон воєводɑ пєтɑр 

Radoje 
Radimlja kod 
Stoca (oko 

1477) 

V: 45 

na ɴɑ 

† снє ʌєжн доБрн рɑдоє снɴь воєводє стнпɑɴɑ 

ɴ(ɑ) свон Бɑщʜɴʜ ɴɑ Бɑтɴогɑχь сн Бнʌнгь постɑвн 

ɴɑ мє Брɑть мон воєводɑ пєтɑр 

Radoje 
Radimlja kod 
Stoca (oko 

1477) 

V: 45 

na ɴɑ 
† ɑ сє ʌєжʜ ʌƔпκо вʌ(ɑ)сɴʜћ ɴɑ пʌємєɴʜтом 

сво(м) … пʜсɑ мƔ сʜɴь дʜѣκ доБ овоʜ 
Ljupko Vlasnić 

Troskoti kod 

Mostara (XIV-

XV) 

V: 47 
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na ɴɑ 

† ɑ снє ʌєжʜ пɑвκо  ɑдоχɴʜћь ωвʜ … Ɣсʜєκоχь 

ɴɑ сє ʒɑ жʜвотɑ моʌƔ вʜ сє Б ɑтьо ʜ господо 

ɴємоʜтє мʜ κостʜ п ѣт єсɑтʜ 

Pavko 

Radohnić 

Hodovo kod 
Stoca (XV-

XVI) 

V: 51 

na ɴɑ 

вɑ нмє Богь н свєтогь нвɑɴɑ сє ʌєжн рɑдосɑвь 

вɑʌɑχовнћь ɴєкɑ сє ʒɴɑ єрє ʌєг(о)χь ɴɑ свωн ɴɑ 

пʌємєɴнтон Бɑшт(н)ɴн сє пнсɑ рɑднүь 

рɑдосɑʌнћь ɑ снєүє мнʌєтɑ ковɑүь крнʌнћь 

Radosav 

Valahović 

Nekuk kod 
Stoca (XV-

XVI) 

V: 58 

na ɴɑ 

вɑ нмє Богь н свєтогь нвɑɴɑ сє ʌєжн рɑдосɑвь 

вɑʌɑχовнћь ɴєкɑ сє ʒɴɑ єрє ʌєг(о)χь ɴɑ свωн ɴɑ 

пʌємєɴнтон Бɑшт(н)ɴн сє пнсɑ рɑднүь 

рɑдосɑʌнћь ɑ снєүє мнʌєтɑ ковɑүь крнʌнћь 

Radosav 
Valahović 

Nekuk kod 

Stoca (XV-

XVI) 

V: 58 

na ɴɑ 
ɑ сє ʌєжʜ  ɑдосɑвь χє ɑκовʜћь ωво ʌєгоχь ɴɑ 

свωʜ пʌємєтоʜ гоʌƔБɑүʜ ʜ дь є ʌɑκɑ Бʌгɑ 

Radosav 

Heraković 

Boljuni kod 

Stoca (XV) 
V: 62 

na ɴɑ † сє пнсɑ оБр(ɑ)дь п(о)повʌьɴɑ сьɨɴь ɴɑ грƔБɑүƔ  

Boljuni kod 

Stoca (oko 

1477) 

V: 64 

na ɴɑ 
ɑ сє ʌєжн вʌɑћ вʌɑднсɑʌнћ пншє сєморɑд снүє 

вƔк ɴɑ ωцɑ 
VlaĊ Vladisalić 

Boljuni kod 

Stoca (XV-

XVI) 

V: 66 

na ɴɑ ɑ сє сѣүє г ƔБɑүь κɑмʜ ɴɑ вƔκшƔ ʒɑ пєть  ɑɴɑ Vukša 
Boljuni kod 
Stoca (oko 

1477) 

V: 68 

na ɴɑ 
ɑ сє ʌєжʜ  ɑдʜүь ɑ Б ɑт сʜүє д ɑгʜшɑ ɴɑ Б ɑт(ɑ) 

ɑ сє пʜшє дʜκь сємо ɑд Ɣсʜүє κовɑү мʜʌʜћ 
Radiĉ 

Boljuni kod 
Stoca (XV-

XVI) 

V: 70 

na ɴɑ ɑ сє ʌєжн пєтɑр вƔкүнћ ɑ снүє пєтко ɴɑ Брɑтɑ Petar Vukĉić 

Boljuni kod 

Stoca (XV-
XVI) 

V: 74 

na ɴɑ 
ɑ сє ʌєжн рɑднү вʌɑднсɑʌнћ ɑ снүє ɴɑ мє ωтɑц 

Божє тн гɑ помоʒн 

Radiĉ 

Vladisalić 

Boljuni kod 

Stoca (XV-
XVI) 

V: 75 

na ɴɑ 
† ɑ сє ʌєжн рɑдосɑвь вƔкүнћь вƔкць пнћєвнћɑ ɴɑ 

свон ɴɑ пʌємєɴнтон 

Radosav 
Vukĉić 

Ljuti Do u 

Dabru polju 

(XV) 

V: 91 

na ɴɑ 
† ɑ сє ʌєжн рɑдосɑвь вƔкүнћь вƔкць пнћєвнћɑ ɴɑ 

свон ɴɑ пʌємєɴнтон 

Radosav 
Vukĉić 

Ljuti Do u 

Dabru polju 

(XV) 

V: 91 

na ɴɑ 

† ɑ сє ʌєжн рɑднвон вƔкүнћь вƔкцɑ пнћєвнћɑ 

снɴь ɴɑ своωн пʌємєɴнто (с) Брѣтомь 

рɑдосɑвомь 

Radivoj Vukĉić 

Ljuti Do u 

Dabra polju 
(XV) 

V: 92 

na ɴɑ 

† ɑ сє ʌєжʜ вƔκосɑвь воєводɑ вʌɑћєвʜћь с момь 

д Ɣговɑχь д Ɣжʜɴомь ʜ сɑгʜБоχь ɴɑ  ʒмʜ ɴоʜ 

κ ɑʜɴє κо(ɴь) могɑ господʜɴɑ ʜ доɴєсошє мє 

д Ɣжʜɴɑ ɴɑ своƔ пʌємєɴʜтƔ БɑщʜɴƔ ʜ дɑ є 

п оκʌєть тκо ћє Ɣ мє тɑκɴƔтʜ 

Vukosav 
Vlahovići kod 

Ljubinja (XV) 
V: 96 

na ɴɑ 

† ɑ сє ʌєжʜ вƔκосɑвь воєводɑ вʌɑћєвʜћь с момь 

д Ɣговɑχь д Ɣжʜɴомь ʜ сɑгʜБоχь ɴɑ  ʒмʜ ɴоʜ 

κ ɑʜɴє κо(ɴь) могɑ господʜɴɑ ʜ доɴєсошє мє 

д Ɣжʜɴɑ ɴɑ своƔ пʌємєɴʜтƔ БɑщʜɴƔ ʜ дɑ є 

п оκʌєть тκо ћє Ɣ мє тɑκɴƔтʜ 

Vukosav 
Vlahovići kod 

Ljubinja (XV) 
V: 96 

na ɴɑ 

грɑдн Бошко ɴнкоʌɑ н ɴнкоʌɑ ɑɴдрнɑш ɴɑ 

сʌɑвƔ Богɑ н стє госпє н Бʌɑгсовı 

БнскƔп ɴɑкоɴ ү ѣ о н годнɴɑ породɑ 

нсƔсовɑ ɴɑ шє жƔɴɑ пнсɑ φрɑ 

Бɑʒнʌно рɑвɴɑɴнɴ  

Crkva 
Uznesenja 

Ravno u 

Popovu polju 

(1578) 

V: 100 

na ɴɑ 

грɑдн Бошко ɴнкоʌɑ н ɴнкоʌɑ ɑɴдрнɑш ɴɑ 

сʌɑвƔ Богɑ н стє госпє н Бʌɑгсовı 

БнскƔп ɴɑкоɴ ү ѣ о н годнɴɑ породɑ 

нсƔсовɑ ɴɑ шє жƔɴɑ пнсɑ φрɑ 

Бɑʒнʌно рɑвɴɑɴнɴ  

Crkva 

Uznesenja 

Ravno u 
Popovu polju 

(1578) 

V: 100 

na ɴɑ 
† ɑ сє ʌєжн рɑћь гɑʌүнћ ɴɑ своѣωн ɴɑ 

пʌємєɴнтон 
RaĊ Galĉić 

Veliĉani u 

Popovu polju 
(XV) 

V: 101 



Konkordancijski rjeĉnik ćiriliĉnih natpisa srednjovjekovne Bosne 

160 
 

na ɴɑ 
† ɑ сє ʌєжн рɑћь гɑʌүнћ ɴɑ своѣωн ɴɑ 

пʌємєɴнтон 
RaĊ Galĉić 

Veliĉani u 

Popovu polju 

(XV) 

V: 101 

na ɴɑ 
ɑ сн ɴɑ крьстƔ рɑдоѣ мрькшнћɑ стɑχь Богɑ 

моʌєћє н ʒʌɑ ɴє мнсʌєћє н ƔБн мє громь 
Radoje Mrkšić 

Djedići kod 

Trebinja (XV-

XVI) 

V: 118 

na ɴɑ 

† мсцɑ сєκьтєБ ɑ Ɣ т єтʜ ɴɑ дєстє дьɴь п ѣстɑвʜ 

сє  ɑвь Бж ʜ ћєо гʜѣ : ɴɑ вєүє ʜє χв  ɑ дɴє ɑ 

ʜмєɴємь жƔпɑɴь κ ьɴѣ 

ţupan Krnja 
AranĊelovo kod 

Trebinja (XIII) 
V: 133 

na ɴɑ 

† мсцɑ сєκьтєБ ɑ Ɣ т єтʜ ɴɑ дєстє дьɴь п ѣстɑвʜ 

сє  ɑвь Бж ʜ ћєо гʜѣ : ɴɑ вєүє ʜє χв  ɑ дɴє ɑ 

ʜмєɴємь жƔпɑɴь κ ьɴѣ 

ţupan Krnja 
AranĊelovo kod 

Trebinja (XIII) 
V: 133 

na ɴɑ 
ɑ сєн постɑвн внтоє ɴɑ сє н ɴɑ своєƔ мнʌƔ н 

дрɑгƔ кƔћɴнцƔ 

Vitoje i njegova 

kućnica 

Slivlje kod 
Gacka (XV-

XVI) 

V: 165 

na ɴɑ 
ɑ сєн постɑвн внтоє ɴɑ сє н ɴɑ своєƔ мнʌƔ н 

дрɑгƔ кƔћɴнцƔ 

Vitoje i njegova 

kućnica 

Slivlje kod 
Gacka (XV-

XVI) 

V: 165 

na ɴɑ 

сʜє ʌєжʜ вƔκшɑь мʜт овʜћь ƔБʜшє мє ɴɑ сʌƔжБѣ 

гɴɑ могɑ мɑ ωсвєтʜ мє  ɑдє п ʜБʜсɑʌʜћь … κɑκо 

є вʜдʜто доБ омь ʜ г ɴомƔ 

Vukša Mitrović 

Zovi Do kod 

Nevesinja (prije 

1468) 

V: 172 

na ɴɑ ɑ сє ʌєжн ɴɑ покоɴн рɑБрєɴь вƔкнћь доʌнɴовнћь 
Rabren Vukić 

Dolinović 

Prokletnica na 

Visoĉici planini 
(poslije 1496) 

V: 176 

na ɴɑ 

ɑ сє ʌєжн доБрн прнБнсʌɑвь пєтонвнћь ɴɑ свон 

ʒємʌн ɴɑ пʌємєɴнтон сʌƔжнχь БɑɴƔ тврьдвкƔ 

гдɴƔ вѣрьɴо ɴɑ томь погнБоχь п(н)сɑ Бртонѣ 

Pribislav 

Petojvić 

Ljusići kod 
Uloga (1353-

1377) 

V: 182 

na ɴɑ 

ɑ сє ʌєжн доБрн прнБнсʌɑвь пєтонвнћь ɴɑ свон 

ʒємʌн ɴɑ пʌємєɴнтон сʌƔжнχь БɑɴƔ тврьдвкƔ 

гдɴƔ вѣрьɴо ɴɑ томь погнБоχь п(н)сɑ Бртонѣ 

Pribislav 

Petojvić 

Ljusići kod 
Uloga (1353-

1377) 

V: 182 

na ɴɑ 

ɑ сє ʌєжн доБрн прнБнсʌɑвь пєтонвнћь ɴɑ свон 

ʒємʌн ɴɑ пʌємєɴнтон сʌƔжнχь БɑɴƔ тврьдвкƔ 

гдɴƔ вѣрьɴо ɴɑ томь погнБоχь п(н)сɑ Бртонѣ 

Pribislav 

Petojvić 

Ljusići kod 
Uloga (1353-

1377) 

V: 182 

na ɴɑ 
† ɑ снє ʌєжн рɑднүь рɑдоєвнћь дондє мє крɑн Ɣ 

† ʒндɑ ɴɑ мє ћƔмонүь ɴо Брɑтн …  

Radiĉ 

Radojević 

Davidovići kod 

Bileće (XV) 
V: 202 

na ɴɑ 

сє ʌєжн нвɑɴь ɴɑ своєн ʒємʌн Брɑтнѣ н дрƔжнɴо 

жɑʌнтє мє ѣ сьмь Бнʌь ѣко вн ɑ вн үьтє Бнтн ко н 

ѣ сє пнсɑ рɑдѣү 

Ivan 

Preĉani ispod 

Treskavice 

(XIV-XV) 

V: 205 

na ɴɑ 

† ɑ сє ʌєжʜ вогьұʜɴь κьɴєʒɑ стʜпκɑ Ɣ … ʜћɑ сʜɴь 

ɴɑ сьвоѣоʜ ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ д Ɣжʜɴо 

жɑʌʜтє мє мʌɑдь сʜ сєгɑ свʜтɑ отʜдоχь ɑ єдьɴь 

Бʜχь Ɣ мɑʜκє ɑ сє пʜсɑ Ɣгɑ ɑκь 

Vogĉin 
Kotorac kod 
Ilidţe (XV) 

V: 207 

na ɴɑ 

† ɑ сє ʌєжʜ вогьұʜɴь κьɴєʒɑ стʜпκɑ Ɣ … ʜћɑ сʜɴь 

ɴɑ сьвоѣоʜ ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ д Ɣжʜɴо 

жɑʌʜтє мє мʌɑдь сʜ сєгɑ свʜтɑ отʜдоχь ɑ єдьɴь 

Бʜχь Ɣ мɑʜκє ɑ сє пʜсɑ Ɣгɑ ɑκь 

Vogĉin 
Kotorac kod 

Ilidţe (XV) 
V: 207 

na ɴɑ 
… κɑмєɴʜє ƔʒвƔүє  ɑдовɑɴ с мʜʌʜмь с 

κ стʜѣɴʜɴомь с  ɑдɑшʜɴомь … (ж)ʜвотɑ ɴɑ сє 

Radovan i 

Radašin 

MeĊeĊa kod 
Višegrada 

(poslije 1439) 

V: 209 

na ɴɑ 

ɑ сє ɴєκɑ сє ʒɴɑ тκо ωв … (ʌ)єжʜ тв ь … м … 

цɑ ʜћɑ м … сʜɴь (с) своʜωмь  Ɣжомь ωво ʌєжʜ 

вɑ ɴɑ своʜω Бɑщʜɴє тκо ɴє ʒɴɑ ɑ ʒɴɑш дɑ 

п оκʌєтɑ  Ɣκɑ тɑ κоѣ ћє ωво п ємєстʜтʜ Б ɑтʜє 

погʜБоχь 

Tvr(tko) i Ruţa 
Pazalje kod 

Rudog (XV) 
V: 215 

na ɴɑ 

вь ʜмє оцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєтогɑ дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ г ƔБɑүɑ 

воєводє мʜотошɑ поүтєɴɑ ʜ Ɣ т … дєѣɴомь свомь 

ɴɑ п(ʌє)мє(ɴн)том 
 

Seljani kod 
Rogatice (XV) 

V: 218 

na ɴɑ 
… ʜмє Божʜє ɑ сє ʌєжʜ т тшь Бɑɴовʜћь (д)оБ ʜ 

вʜтєʒь ɴɑ своωʜ пʌємє(ɴ)ʜтоʜ 

vitez Trt(i)š(a) 

Banović 

Kovanj kod 

Rogatice (prije 
1463) 

V: 221 



Konkordancijski rjeĉnik ćiriliĉnih natpisa srednjovjekovne Bosne 

161 
 

na ɴɑ 

† вь ʜмє ωцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєто(гɑ) дχ ɑ сє ʌєжʜ 

воєводɑ мʜωтошь (с) своʜмь (с)ʜɴомь стѣпκомь 

свомƔ гдɴƔ вʌɑтκƔ вʌɑћєвʜћƔ κоɴь ɴогƔ κоʜ мƔ 

посʌƔжʜ жʜвƔ ɑ м ьтвɑ поБʜʌʜжʜ Божʜмь 

(п)омоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостʜю ʜ п ɑвʜ 

воєводɑ мʜωтошь ʜ мɴого ωт моє  Ɣκє ɴɑ ʒємʌʜ 

Бʜ ɑ ѣ ɴʜ ωт єɴɴє ɴʜκо ь ɴє Бʜ м ьтвь ɴє χ гɑ 

ƔБʜт ɑ ʜ сє κопɑʜтє ɴɑ пʌємє(ɴн)томь 

vojvoda Miotoš 
sa sinom 

Stêpkom 

VlaĊevina kod 
Rogatice (prije 

1463) 

V: 222 

na ɴɑ 

† вь ʜмє ωцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєто(гɑ) дχ ɑ сє ʌєжʜ 

воєводɑ мʜωтошь (с) своʜмь (с)ʜɴомь стѣпκомь 

свомƔ гдɴƔ вʌɑтκƔ вʌɑћєвʜћƔ κоɴь ɴогƔ κоʜ мƔ 

посʌƔжʜ жʜвƔ ɑ м ьтвɑ поБʜʌʜжʜ Божʜмь 

(п)омоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостʜю ʜ п ɑвʜ 

воєводɑ мʜωтошь ʜ мɴого ωт моє  Ɣκє ɴɑ ʒємʌʜ 

Бʜ ɑ ѣ ɴʜ ωт єɴɴє ɴʜκо ь ɴє Бʜ м ьтвь ɴє χ гɑ 

ƔБʜт ɑ ʜ сє κопɑʜтє ɴɑ пʌємє(ɴн)томь 

vojvoda Miotoš 

sa sinom 
Stêpkom 

VlaĊevina kod 

Rogatice (prije 
1463) 

V: 222 

na ɴɑ 

† вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ 

вʌɑтκо вʌɑ(ћє)вʜћь κоʜ ɴє моʌɑшє ɴʜєдɴогɑ 

үʌовκɑ тьκмо гɴɑ ɑ ωБʜдє мɴого ʒємʌє ɑ домɑ 

погʜБє ɑ ʒɑ ɴʜмь ɴє остɑ ɴʜ сɴь ɴʜ Б ɑть ɑ ɴɑ ɴь 

Ɣсʜұє κɑмʜ ɴєговь воєводɑ мʜωтошь сʌƔжʜ гɴɑ 

Божʜωмь помоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостою κоʜ 

Ɣκопɑ вʌɑтκɑ помєɴƔ Бгɑ 

Vlatko 
VlaĊević 

VlaĊevina kod 

Rogatice (1399-

1415) 

V: 223 

na ɴɑ 

вɑ ʜмє Божʜє ɑ сє ʌєжʜ оʒ ʜɴь κопʜєвʜћь 

жƔпɑɴь κɴєʒɑ пɑвʌɑ сє пʜсɑ дʜѣκь мʜʌосɑʌʜћь 

 ɑдоє ʜћь см ьтʜ ɴє поʜсκɑχь ɴɑвʜдѣɴь 

κ ɑʌєвсв(ɑ) Босɑɴсκогɑ ʜ госпоцтвɑ с ьБьсκогɑ 

ʒɑ могɑ гɴɑ сʌƔжБƔ Бодошє мє ʜ сѣκошє мє ʜ 

стѣ ɑшє ʜ тƔʜ см ьтʜ ɴє допɑдоχь ʜ Ɣм ʜχь ɴɑ 

 ощство χ ʜство ʜ гɴ мє воєводɑ ωκ ʜʌʜ ʜ 

Ɣκопɑ ʜ поБѣ(ʌѣ)жʜ 

Ozrin Kopijević 
Varošište u 

Borĉu (XV) 
V: 224 

na ɴɑ 

ʜ погʜБє ɴɑ Бою дєспотовƔ ɑ сʜ є Бʜʌгь мɑχмƔтɑ 

Б ɑɴκовʜћɑ ɴɑ своʜ Бɑштʜɴє ɴɑ пєт овƔ поʌƔ дɑ 

є Бʌɑ с овєɴɑ  Ɣκɑ κоѣ сʜєүє ʜ пʜсɑ 

Mahmut 

Branković 

Brankovići kod 

Rogatice (1454-
1459) 

V: 225 

na ɴɑ 

ʜ погʜБє ɴɑ Бою дєспотовƔ ɑ сʜ є Бʜʌгь мɑχмƔтɑ 

Б ɑɴκовʜћɑ ɴɑ своʜ Бɑштʜɴє ɴɑ пєт овƔ поʌƔ дɑ 

є Бʌɑ с овєɴɑ  Ɣκɑ κоѣ сʜєүє ʜ пʜсɑ 

Mahmut 

Branković 

Brankovići kod 

Rogatice (1454-
1459) 

V: 225 

na ɴɑ 

ʜ погʜБє ɴɑ Бою дєспотовƔ ɑ сʜ є Бʜʌгь мɑχмƔтɑ 

Б ɑɴκовʜћɑ ɴɑ своʜ Бɑштʜɴє ɴɑ пєт овƔ поʌƔ дɑ 

є Бʌɑ с овєɴɑ  Ɣκɑ κоѣ сʜєүє ʜ пʜсɑ 

Mahmut 
Branković 

Brankovići kod 

Rogatice (1454-
1459) 

V: 225 

na ɴɑ 

ɑ сʜє Бʜʌєгь поүтєɴогɑ вʜтʒɑ воєводє  ɑдʜвоѣ 

ωп ɑшʜћɑ доκʌє Бʜχь поүтєɴо ʜ гʌɑсʜто п єБʜχь 

ʜ ʌєгоχь Ɣ тƔћоʜ ʒємʌʜ ɑ Бʜʌєг мʜ стоʜ ɴɑ 

Бɑщʜɴʜ 

Radivoj 

Oprašić 

Oprašići kod 

Rogatice (XV) 
V: 226 

na ɴɑ 

… :ʌєжʜ: мʜʌосɑв: п ʜ … ʌʜовʜћь: (с) своʜмь: 

сʜɴомь: с  (ɑд)ʜшʜɴомь: ɴɑ своʜ ʒємʌʜ: ɴɑ 

(пʌ)ємєɴʜтоʜ: ɑ гово ɑшє: Б ɑтʜє: с … ɑт Бгь ʜ 

поүʜвɑтє: ѣ сɑмь … ʜ вʜ: ɑ вʜ: χоћєтє: Бʜ(тʜ) … ʜ 

ѣ: ʜ Б ɑтʜɑ: 

Milosav i 

R(ad)išin 

Brnjica kod 

Pala (XV) 
V: 227 

na ɴɑ 

… :ʌєжʜ: мʜʌосɑв: п ʜ … ʌʜовʜћь: (с) своʜмь: 

сʜɴомь: с  (ɑд)ʜшʜɴомь: ɴɑ своʜ ʒємʌʜ: ɴɑ 

(пʌ)ємєɴʜтоʜ: ɑ гово ɑшє: Б ɑтʜє: с … ɑт Бгь ʜ 

поүʜвɑтє: ѣ сɑмь … ʜ вʜ: ɑ вʜ: χоћєтє: Бʜ(тʜ) … ʜ 

ѣ: ʜ Б ɑтʜɑ: 

Milosav i 

R(ad)išin 

Brnjica kod 

Pala (XV) 
V: 227 

na ɴɑ 
† сє ʌєжʜ ово   … ɑвь … κотьмѣ ʜүь ɴɑ своıє ʜ 

ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ (п)ʜсɑ попь п ʜБʜсʌɑвь  

Kaljina kod 

Podromanije 

(XIV) 

V: 229 

na ɴɑ 
† сє ʌєжʜ ово   … ɑвь … κотьмѣ ʜүь ɴɑ своıє ʜ 

ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ (п)ʜсɑ попь п ʜБʜсʌɑвь  

Kaljina kod 

Podromanije 

(XIV) 

V: 229 

na ɴɑ 
ɑ сє ʌєжʜ дɑБʜжʜвь ɴɑ сво(єʜ) ʒємʌʜ ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ɑ ɴє ом ьсʜв сє 
Dabiţiv 

Berisalići kod 

Olova (XIV-
V: 233 
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XV) 

na ɴɑ 
ɑ сє ʌєжʜ дɑБʜжʜвь ɴɑ сво(єʜ) ʒємʌʜ ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ɑ ɴє ом ьсʜв сє 
Dabiţiv 

Berisalići kod 

Olova (XIV-

XV) 

V: 233 

na ɴɑ 

ɑ сє ʌєжʜ д ɑгʜʌо (мʜ)ʌєт(ʜ)үь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜто (ɴɑ) допɑцʜχ п ɑвʜχь ʌєть  м  сƔ 

своємь  одомь воʌʜɴʜ үʌовѣκь κомƔ мƔ годѣ 

сʌƔжʜтʜ гоʜсподѣɴƔ ɑ κомƔ годѣ сʌƔжɑшє 

вѣ ьɴь мƔ Бєшє ʜ сє пʜсɑ д ɑгʜшɑ сʜɴь єговь 

Dragilo 

Donji Dopasci 

kod Kladnja 

(XV) 

V: 234 

na ɴɑ 
… ʌєжʜ прьж(о)вь ɴовɑковн(ћ)ь ɴɑ своʜ ʒємʌʜ ɴɑ 

пʌє(мє)ɴʜто(ʜ) 

Prţov 

Novaković 

Brateljevići kod 

Kladnja (XV) 
V: 235 

na ɴɑ 
… ʌєжʜ прьж(о)вь ɴовɑковн(ћ)ь ɴɑ своʜ ʒємʌʜ ɴɑ 

пʌє(мє)ɴʜто(ʜ) 

Prţov 

Novaković 

Brateljevići kod 

Kladnja (XV) 
V: 235 

na ɴɑ 
вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свтɑго дχɑ ɑ сє ʌєжʜ 

 ɑдомʜ ь ю ʜсɑʌʜћь ɴɑ своєʜ ʒємʌʜ пʌємєтɴо 

Radomir 
Jurisalić 

Olovci kod 
Stupara (XV) 

V: 237 

na ɴɑ 

… ʌтχ: Богомь ɑ сє ʌєжʜ: вьκьсɴ … (с)воʜ ʒємʌє 

ɴɑ п ʜмɑ … κоʜ Бʜшє: Ɣ   … постɑвʜшє: єговь: 

… сʜɴовь Бѣʌьгь: ɑ пʜсɑ … 

Vuksan  

Dištica u 

Jelaškama kod 

Olova (XV-

XVI) 

V: 239 

na ɴɑ 
† ɑ сє ʌєжн сто(ѣ)нɴь Ɣтоʌовнүь ɴɑ своєн ʒємʌн 

ɴɑ пʌємєɴнто сн постɑвн остоѣ Брɑть єго 
Stojin Utoloviĉ 

ĐurĊevik u 
Gostilji kod 

Ţivinica (XIV-

XV) 

V: 240 

na ɴɑ 
† ɑ сє ʌєжн сто(ѣ)нɴь Ɣтоʌовнүь ɴɑ своєн ʒємʌн 

ɴɑ пʌємєɴнто сн постɑвн остоѣ Брɑть єго 
Stojin Utoloviĉ 

ĐurĊevik u 

Gostilji kod 

Ţivinica (XIV-
XV) 

V: 240 

na ɴɑ 

† вь ʜмє Божʜє сє ʌєжє  ɑдовɑɴь п ʜБʜʌовʜ(ћь) 

ɴɑ своωʜ ʒємʌʜ ɴɑ (пʌ)ємєɴʜто (ɴ)ɑ  ѣүʜцʜ Бѣχ(ь) 

ʒ Б ɑтомь … ʒмєɴʜо ʜ ƔБʜ мє … κω Божʜχ … ʜ (с) 

своωмь Б ɑтʜомь ɑ Б ɑтɑ мʜ ʜсʜκошє ʜ Ɣүʜɴʜшє 

в ьχƔ мєɴє κ ьвь ɴєʒɑʜ(м)ʜтƔ ɴєκɑ вѣ тκо є моʜ 

мʜʌʜ 

Radovan 

Pribilović 

Riĉica kod 

Kraljeve 
Sutjeske (XV) 

V: 242 

na ɴɑ 

† вь ʜмє Божʜє сє ʌєжє  ɑдовɑɴь п ʜБʜʌовʜ(ћь) 

ɴɑ своωʜ ʒємʌʜ ɴɑ (пʌ)ємєɴʜто (ɴ)ɑ  ѣүʜцʜ Бѣχ(ь) 

ʒ Б ɑтомь … ʒмєɴʜо ʜ ƔБʜ мє … κω Божʜχ … ʜ (с) 

своωмь Б ɑтʜомь ɑ Б ɑтɑ мʜ ʜсʜκошє ʜ Ɣүʜɴʜшє 

в ьχƔ мєɴє κ ьвь ɴєʒɑʜ(м)ʜтƔ ɴєκɑ вѣ тκо є моʜ 

мʜʌʜ 

Radovan 

Pribilović 

Riĉica kod 

Kraljeve 
Sutjeske (XV) 

V: 242 

na ɴɑ 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтг ɑ дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

κɴєʒь Бɑтʜћь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ 

мʜʌостʜю Бжʜ омь ʜ сʌɑвɴогɑ гɴдɴ ɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ κɴєʒь Босɑɴьсκʜ ɴɑ вʜсоκомь сє поБоʌʜχь 

ɴɑ дƔБоκƔмє мє дɴь доʜдє сʜ Бʜʌʜгь постɑвʜ 

госпоѣ вƔκɑвɑ с моʜмʜ доБ ʜмʜ жʜвƔ мʜ вѣ ɴо 

сʌƔжɑшє ʜ м твƔ мʜ посʌƔжʜ 

knez Batić 

Kopošići kod 
Ilijaša 

(16.8.1420-

18.8.1421) 

V: 245 

na ɴɑ 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтг ɑ дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

κɴєʒь Бɑтʜћь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ 

мʜʌостʜю Бжʜ омь ʜ сʌɑвɴогɑ гɴдɴ ɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ κɴєʒь Босɑɴьсκʜ ɴɑ вʜсоκомь сє поБоʌʜχь 

ɴɑ дƔБоκƔмє мє дɴь доʜдє сʜ Бʜʌʜгь постɑвʜ 

госпоѣ вƔκɑвɑ с моʜмʜ доБ ʜмʜ жʜвƔ мʜ вѣ ɴо 

сʌƔжɑшє ʜ м твƔ мʜ посʌƔжʜ 

knez Batić 

Kopošići kod 

Ilijaša 
(16.8.1420-

18.8.1421) 

V: 245 

na ɴɑ 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтг ɑ дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

κɴєʒь Бɑтʜћь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ 

мʜʌостʜю Бжʜ омь ʜ сʌɑвɴогɑ гɴдɴ ɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ κɴєʒь Босɑɴьсκʜ ɴɑ вʜсоκомь сє поБоʌʜχь 

ɴɑ дƔБоκƔмє мє дɴь доʜдє сʜ Бʜʌʜгь постɑвʜ 

госпоѣ вƔκɑвɑ с моʜмʜ доБ ʜмʜ жʜвƔ мʜ вѣ ɴо 

сʌƔжɑшє ʜ м твƔ мʜ посʌƔжʜ 

knez Batić 

Kopošići kod 
Ilijaša 

(16.8.1420-

18.8.1421) 

V: 245 
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na ɴɑ 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтг ɑ дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

κɴєʒь Бɑтʜћь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ 

мʜʌостʜю Бжʜ омь ʜ сʌɑвɴогɑ гɴдɴ ɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ κɴєʒь Босɑɴьсκʜ ɴɑ вʜсоκомь сє поБоʌʜχь 

ɴɑ дƔБоκƔмє мє дɴь доʜдє сʜ Бʜʌʜгь постɑвʜ 

госпоѣ вƔκɑвɑ с моʜмʜ доБ ʜмʜ жʜвƔ мʜ вѣ ɴо 

сʌƔжɑшє ʜ м твƔ мʜ посʌƔжʜ 

knez Batić 

Kopošići kod 
Ilijaša 

(16.8.1420-

18.8.1421) 

V: 245 

na ɴɑ 

ɑ сє ʌєжʜ Божʜћκо Бɑɴовʜ(ћь) ɴɑ своєʜ ʒємʌʜ ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ д ɑмʜ … ɴʜ ɑ постɑв(н)шє χʌɑпɑ 

ʜ ѣ ʜ Богдɑɴь ʜ ѣ  ɑɴκо ʒ Б( )ɑтʜом(ь) 

Boţićko 
Banović 

Banovići (XIV) V: 248 

na ɴɑ 

ɑ сє ʌєжʜ Божʜћκо Бɑɴовʜ(ћь) ɴɑ своєʜ ʒємʌʜ ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ д ɑмʜ … ɴʜ ɑ постɑв(н)шє χʌɑпɑ 

ʜ ѣ ʜ Богдɑɴь ʜ ѣ  ɑɴκо ʒ Б( )ɑтʜом(ь) 

Boţićko 
Banović 

Banovići (XIV) V: 248 

na ɴɑ 

ɑ сє ʌєжʜ Божʜћκо Бɑɴовʜ(ћь) ɴɑ своєʜ ʒємʌʜ ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ д ɑмʜ … ɴʜ ɑ постɑв(н)шє χʌɑпɑ 

ʜ ѣ ʜ Богдɑɴь ʜ ѣ  ɑɴκо ʒ Б( )ɑтʜом(ь) 

Boţićko 
Banović 

Banovići (XIV) V: 248 

na ɴɑ 

вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴ(ɑ) ɑʒь Богдɑɴь ɴɑ д ɑгɑѣ ɴовʜ 

κɑмєɴʜ постɑвʜχь ɑ сє пʜсɑ вƔκɑш(ʜ)ɴɑ свомь 

гдɴʜ  ɑѣ κоʜ мє Бʜшє вєомѣ сьБʌƔдʜƔ ʒɑто моʌƔ 

вɑсь господо ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ ɴь є є үєтє вѣ 

Бʜтʜ κɑκо оɴь ɑ оɴь ɴє мо є κɑκо вʜ ʜ дɑ вʜстє 

дɑ ћєтє Ɣм ʜтʜ ʜ всʜ вʜ домƔ погʜɴƔтʜ п ɑвʜ ɑ 

пƔсть мʜ сʌɑвɑ үє тʜ сʌѣщ(ʜ) 

Dragaj  
Pojska kod 

Zenice (XV) 
V: 253 

na ɴɑ 

вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴ(ɑ) ɑʒь Богдɑɴь ɴɑ д ɑгɑѣ ɴовʜ 

κɑмєɴʜ постɑвʜχь ɑ сє пʜсɑ вƔκɑш(ʜ)ɴɑ свомь 

гдɴʜ  ɑѣ κоʜ мє Бʜшє вєомѣ сьБʌƔдʜƔ ʒɑто моʌƔ 

вɑсь господо ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ ɴь є є үєтє вѣ 

Бʜтʜ κɑκо оɴь ɑ оɴь ɴє мо є κɑκо вʜ ʜ дɑ вʜстє 

дɑ ћєтє Ɣм ʜтʜ ʜ всʜ вʜ домƔ погʜɴƔтʜ п ɑвʜ ɑ 

пƔсть мʜ сʌɑвɑ үє тʜ сʌѣщ(ʜ) 

Dragaj  
Pojska kod 
Zenice (XV) 

V: 253 

na ɴɑ 

ʜ Ɣ томь стєћє ж(ʜ)χ  поүтєɴо ʜ сʌɑвɴо є є ʒɴɑχь 

дɑ є Ɣм … ɑ тɑʜ г єБь  Ɣүʜɴʜχ(ь) (Ɣ)ʒвƔκоχ  ʒɑ 

свогɑ  жʜвотɑ  БоyдƔћє(м)оy ʜ посʌ(ʜ) 

оyʒвƔүєɴ(ʜѣ) г єБɑ ɴɑ үєтв ьто ʌʜто тоʜ пʜсɑχь 

ɴɑ үƔɑɴ ɑ п ʜдɑʌʜ сє Б(ог)Ɣ ωБɑ ɴɑ ʌʜт(ʜ)χь κʜ … 

мь жʜв … 

 

Gornje Turbe 

kod Travnika 
(1451) 

V: 255 

na ɴɑ 

ʜ Ɣ томь стєћє ж(ʜ)χ  поүтєɴо ʜ сʌɑвɴо є є ʒɴɑχь 

дɑ є Ɣм … ɑ тɑʜ г єБь  Ɣүʜɴʜχ(ь) (Ɣ)ʒвƔκоχ  ʒɑ 

свогɑ  жʜвотɑ  БоyдƔћє(м)оy ʜ посʌ(ʜ) 

оyʒвƔүєɴ(ʜѣ) г єБɑ ɴɑ үєтв ьто ʌʜто тоʜ пʜсɑχь 

ɴɑ үƔɑɴ ɑ п ʜдɑʌʜ сє Б(ог)Ɣ ωБɑ ɴɑ ʌʜт(ʜ)χь κʜ … 

мь жʜв … 

 

Gornje Turbe 

kod Travnika 
(1451) 

V: 255 

na ɴɑ 

ʜ Ɣ томь стєћє ж(ʜ)χ  поүтєɴо ʜ сʌɑвɴо є є ʒɴɑχь 

дɑ є Ɣм … ɑ тɑʜ г єБь  Ɣүʜɴʜχ(ь) (Ɣ)ʒвƔκоχ  ʒɑ 

свогɑ  жʜвотɑ  БоyдƔћє(м)оy ʜ посʌ(ʜ) 

оyʒвƔүєɴ(ʜѣ) г єБɑ ɴɑ үєтв ьто ʌʜто тоʜ пʜсɑχь 

ɴɑ үƔɑɴ ɑ п ʜдɑʌʜ сє Б(ог)Ɣ ωБɑ ɴɑ ʌʜт(ʜ)χь κʜ … 

мь жʜв … 

 

Gornje Turbe 

kod Travnika 

(1451) 

V: 255 

na ɴɑ 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 

Staro Selo kod 

Donjeg Vakufa 

(XIV-XV) 

V: 279 

na ɴɑ 
ωвдʜє ʌєжʜ мʜт ɑɴ вƔκь ɴ … вʜћь ɴɑ свωωʜ 

Бɑщʜɴʜ ʒɑ цɑ ɑ сƔʌʜмɑɴɑ 
Mitran 

Mišinci kod 
Dervente 

(1521-1566) 

V: 281 
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na ɴɑ 

† сє ʌєжн сʌɑднмѣ снɴь  ɴɑ свон   ʒємʌ(н) … 

(пʌємє)ɴнтон  ɑ постɑ(вн)шє  сн Б … ьмь 

снɴовь  оБрɑд … н   мь 

Sladimja 
Štrepci kod 

Zovika (XV) 
V: 284 

na ɴɑ 

сє єсть поκоʜщє оБ ɑдɑ χ (ж)ʜүʜћɑ ʜ доБ ѣ жʜ(χ) 

ɴɑ сʜємь свѣтƔ ʜ ʌ(є)жє ɴ(ɑ) своєʜ ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ в ьχƔ мѣсχ ʜ постɑвʜ ɴɑ ɴмь сʜ 

Бѣʌгь сʜɴь єго 

Obrad Hr(ţ)iĉić 
Vakuf kod 

Šibošnice (XV) 
V: 285 

na ɴɑ 

сє єсть поκоʜщє оБ ɑдɑ χ (ж)ʜүʜћɑ ʜ доБ ѣ жʜ(χ) 

ɴɑ сʜємь свѣтƔ ʜ ʌ(є)жє ɴ(ɑ) своєʜ ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ в ьχƔ мѣсχ ʜ постɑвʜ ɴɑ ɴмь сʜ 

Бѣʌгь сʜɴь єго 

Obrad Hr(ţ)iĉić 
Vakuf kod 
Šibošnice (XV) 

V: 285 

na ɴɑ 

сє єсть поκоʜщє оБ ɑдɑ χ (ж)ʜүʜћɑ ʜ доБ ѣ жʜ(χ) 

ɴɑ сʜємь свѣтƔ ʜ ʌ(є)жє ɴ(ɑ) своєʜ ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ в ьχƔ мѣсχ ʜ постɑвʜ ɴɑ ɴмь сʜ 

Бѣʌгь сʜɴь єго 

Obrad Hr(ţ)iĉić 
Vakuf kod 

Šibošnice (XV) 
V: 285 

na ɴɑ 

… (ʌ)єжʜ κ … Б ɑтосɑʌʜћ ɴɑ своʜ ʒємʌʜ ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ вʜсо ɑχь ʜ ɑ постɑвʜ сьʜ Бѣʌʜгь 

дьвɑ сʜɴɑ Божʜүьκо ʜ д ɑгƔʌʜɴь 

Bratosalić 
Piperi u 

Loparama (XV) 
V: 286 

na ɴɑ 

… (ʌ)єжʜ κ … Б ɑтосɑʌʜћ ɴɑ своʜ ʒємʌʜ ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ вʜсо ɑχь ʜ ɑ постɑвʜ сьʜ Бѣʌʜгь 

дьвɑ сʜɴɑ Божʜүьκо ʜ д ɑгƔʌʜɴь 

Bratosalić 
Piperi u 

Loparama (XV) 
V: 286 

na ɴɑ 

… (ʌ)єжʜ κ … Б ɑтосɑʌʜћ ɴɑ своʜ ʒємʌʜ ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ вʜсо ɑχь ʜ ɑ постɑвʜ сьʜ Бѣʌʜгь 

дьвɑ сʜɴɑ Божʜүьκо ʜ д ɑгƔʌʜɴь 

Bratosalić 
Piperi u 

Loparama (XV) 
V: 286 

na ɴɑ 
… Бно днɑ … ɑ снє ʌєжн мʌɑднɴь … ɴнүнћь ɴɑ 

свон ʒьмʌн ɴɑ пʌємєɴнтон ɴɑ внсорьχь 
Mladin 

Piperi u 

Loparama (XV) 
V: 287 

na ɴɑ 
… Бно днɑ … ɑ снє ʌєжн мʌɑднɴь … ɴнүнћь ɴɑ 

свон ʒьмʌн ɴɑ пʌємєɴнтон ɴɑ внсорьχь 
Mladin 

Piperi u 

Loparama (XV) 
V: 287 

na ɴɑ 
… Бно днɑ … ɑ снє ʌєжн мʌɑднɴь … ɴнүнћь ɴɑ 

свон ʒьмʌн ɴɑ пʌємєɴнтон ɴɑ внсорьχь 
Mladin 

Piperi u 
Loparama (XV) 

V: 287 

na ɴɑ 

… нʌь (пʌє)мєɴнтон ɴɑ внсо(рɑχь) вн Брɑтѣ Ɣ 

родƔ ɑ постɑ(в)ншє … сɑвь н рɑд … ь н Брɑѣɴь … 

с Богомь н с родомь 
 

Piperi u 

Loparama (XV) 
V: 288 

na ɴɑ 
ɑ сє ʌєжн пєтко рɑнковнћь ɴɑ своωн Бɑщнɴн 

корɑю сн Бʌгь постɑв(н) ωц(Ɣ) рɑнко 
Petko Rajković 

Koraj u 
Loparama 

(1463) 

V: 289 

na ɴɑ 
… до … дмнтромь ɴɑ своєн ʒ(є)мʌн но … пнсɑ 

дѣкь рɑдосɑвь н юрьн  

Babajaĉa kod 
Koraja u 

Loparama 

(XIV) 

V: 291 

na ɴɑ 

сє ʌєжʜ т (ʜ)вκо … ʜћь ɴɑ своєʜ … ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ʜ постɑвʜшє ɴɑ ɴємь сʜ Бʜгь үєтʜ ʜ 

сʜɴовє мʜод ɑгь ʜ  ɑтκо ʜ вєсєоκо ı ѣκоБь 

Tr(i)vko 

Stanovi kod 

Koraja u 
Loparama (XV) 

V: 292 

na ɴɑ 

сє ʌєжʜ т (ʜ)вκо … ʜћь ɴɑ своєʜ … ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ʜ постɑвʜшє ɴɑ ɴємь сʜ Бʜгь үєтʜ ʜ 

сʜɴовє мʜод ɑгь ʜ  ɑтκо ʜ вєсєоκо ı ѣκоБь 

Tr(i)vko 

Stanovi kod 

Koraja u 

Loparama (XV) 

V: 292 

na ɴɑ 

сє ʌєжʜ т (ʜ)вκо … ʜћь ɴɑ своєʜ … ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ʜ постɑвʜшє ɴɑ ɴємь сʜ Бʜгь үєтʜ ʜ 

сʜɴовє мʜод ɑгь ʜ  ɑтκо ʜ вєсєоκо ı ѣκоБь 

Tr(i)vko 

Stanovi kod 

Koraja u 

Loparama (XV) 

V: 292 

na ɴɑ 
(с)є ʌєжʜ … ɑүɑɴʜɴь: ɴɑ своєʜ ѣκоʜ ʒємʌʜ ɑ 

по(с)тɑвʜ: сʜгƔ :в: сʜɴɑ д ɑгѣ: ʜ Богдɑɴь:  

Tutnjevac u 

Loparama (XV) 
V: 293 

na ɴɑ 
(с)є ʌєжн χотнɴь Богосɑʌнүь ɴɑ пьʌємєɴнтон свон 

ʒємʌн постɑвн рɑдов … довнɴь снɴɑ овɑ сɴ 

Hotin 

Bogosaliĉ 

Lipovica kod 

Lopara (XV) 
V: 298 

na ɴɑ 
… п … о … ɴɑ своон пост … ɴнт … н пс … н 

рɑдƔɴ …  
Šakotići u 
Tobutu (XV) 

V: 300 

na ɴɑ 

† сє ʌєжʜ Брɑтьмнω Б ɑнκовʜћь Боʌє ɑдовь 

ƔɴƔκь ɴɑ своωʜ ʒємьʌʜ пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ … ɑκовʜ 

… (т)ьκо ћє сʜ (Бʜ)ʌʜгь погƔБ(ʜ)тʜ погƔБʜ (г)ɑ Б гь 

† постɑвʜ Бʜʌ(ʜ)г сʜɴь єговь ɴɑʜмʌɑдʜʜ Б ɑтоʌь 

своємƔ ωтьцƔ ɴ … ɑ … т … 

Bratmio 
Brajković 

Peljave u 
Priboju (XV) 

V: 304 
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na ɴɑ 

† сє ʌєжʜ Брɑтьмнω Б ɑнκовʜћь Боʌє ɑдовь 

ƔɴƔκь ɴɑ своωʜ ʒємьʌʜ пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ … ɑκовʜ 

… (т)ьκо ћє сʜ (Бʜ)ʌʜгь погƔБ(ʜ)тʜ погƔБʜ (г)ɑ Б гь 

† постɑвʜ Бʜʌ(ʜ)г сʜɴь єговь ɴɑʜмʌɑдʜʜ Б ɑтоʌь 

своємƔ ωтьцƔ ɴ … ɑ … т … 

Bratmio 
Brajković 

Peljave u 
Priboju (XV) 

V: 304 

na ɴɑ 

… (ʌ)єжє вєсєоκо гоʌoБовʜћь ɴɑ свωʜ ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜто ɑ постɑвʜ ɴєговʜχь сєдɑмь сʜɴовь ɴɑ 

ɴємь Бʜʌʜгь 

Veseoko 

Golobović 

Snijeţnica kod 

Zvornika (XV) 
V: 305 

na ɴɑ 

… (ʌ)єжє вєсєоκо гоʌoБовʜћь ɴɑ свωʜ ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜто ɑ постɑвʜ ɴєговʜχь сєдɑмь сʜɴовь ɴɑ 

ɴємь Бʜʌʜгь 

Veseoko 

Golobović 

Snijeţnica kod 

Zvornika (XV) 
V: 305 

na ɴɑ 
сє ʌєжн Боʌько ɴɑ своєн ʒєм(ʌ)н ɴɑ пʌємєɴнтон 

ɴɑ ʌєндсɴн 
Boljko 

Malešić kod 
Zvornika (XV-

XVI) 

V: 309 

na ɴɑ 
сє ʌєжн Боʌько ɴɑ своєн ʒєм(ʌ)н ɴɑ пʌємєɴнтон 

ɴɑ ʌєндсɴн 
Boljko 

Malešić kod 
Zvornika (XV-

XVI) 

V: 309 

na ɴɑ 
сє ʌєжн Боʌько ɴɑ своєн ʒєм(ʌ)н ɴɑ пʌємєɴнтон 

ɴɑ ʌєндсɴн 
Boljko 

Malešić kod 

Zvornika (XV-
XVI) 

V: 309 

na ɴɑ ɑ сє ʌєжʜ ωстоѣ крь(с)тнѣɴь ɴɑ ʒгƔɴо Ostoja 
Zgunja na Drini 

(XVI) 
V: 316 

na ɴɑ 
сє ʌєжʜ воʌьєдьɴь Ɣмрє ɑ сє ɴɑ ɴємь спостьвн 

дɑмѣьɴ 
Voljedan 

Podgradac kod 

Bratunca (XV) 
V: 318 

na ɴɑ … Бь Б жн м … мнωкω .г. … кɑмєɴ ɴɑ ɴє … Mioko Bijeljina (XIV) B: 3 

na ɴɑ † сє ʌєж(н) … ʒєм … жɑʌо … ɴɑ ɴєм … двɑ сы …  

Bijeljina 

(XIV/XV) 
B: 6 

na ɴɑ рɑно ɑкєʌɑ м … шє ɴɑ ɴєм … Rajo Akelja Bijeljina (XV) B: 12 

na ɴь 
† ɑ сє ʌєжн нвɑɴь мɑршнћь жнвнχь ʌнть пн 

мɴого ɴь ʒєнмʌн ѣɑ ɴнщɑ ɴєс(оχь) 
Ivan Maršić 

Kruševo kod 

Mostara (XV) 
V: 6 

na ɴь 
† ɑ сє ʌєжн вƔкнћь вƔкүнћь ɑ Ɣснүє ɴɑ ɴь мɑтн 

рɑдωсɑвɑ ɴь сє 
Vukić Vukĉić 

Opliĉići kod 

Ĉapljine (XV) 
V: 33 

na* (ɴ)ɑ 
ɑ сє пʜсɑ вʌκɑɴ ʜ п ʜБүєвʜћь (ɴ)ɑ своємь 

с(т) ѣцʜ  
Tiĉići kod 
Kaknja (XV) 

V: 243 

na* ɴɑ 

† ɑ сн ʌєжн д(о)Брнʌо БоБɑɴь н Брɑт мƔ внгɑɴь н 

снɴь мƔ нвɑɴншємь н ωво ʌєгосмо ɴɑ с(в)он 

Бɑщнɴон 

Dobrilo Boban, 

Viganj i Ivaniš* 

Ţakovo u 

Popovu polju 
(XV) 

V: 103 

na* ɴɑ 

ɑ сє ʌєжʜ с снɴом рɑднсɑвомь ɑ с(є) ʌєнжє ɴɑ 

свон пʌємєɴнтон овɑн кɑмнɴ ɴєɴɑд отɑц с вєүɴє 

помєɴн постɑвн снɴƔ мом жƔпɑɴƔ рɑдɑɴƔ н 

снɴƔ мƔ 

 

Šipovac u 
Podveleţju kod 

Mostara (XV-

XVI) 

V: 174 

na* ɴɑ 

† сє ʌєжʜ Брɑɴко вєрьков(нћь) … ʒємʌн ɴɑ 

пʌємєɴнтон п … ɴɑ ɴємь Брɑтнѣ Бѣʌѣгь 

мнʌьБрɑть н мнʌько  н снɴь о … нʌько ɑ пнсɑ гɑ 

прѣрɑдь днѣ(к)ь тврьдѣɴовнүь 

Branko 

Verković 

Kikaĉi kod 

Tuzle (XV) 
V: 297 

na* ɴɑ 

† сє ʌєжʜ Брɑɴко вєрьков(нћь) … ʒємʌн ɴɑ 

пʌємєɴнтон п … ɴɑ ɴємь Брɑтнѣ Бѣʌѣгь 

мнʌьБрɑть н мнʌько  н снɴь о … нʌько ɑ пнсɑ гɑ 

прѣрɑдь днѣ(к)ь тврьдѣɴовнүь 

Branko 
Verković 

Kikaĉi kod 
Tuzle (XV) 

V: 297 

na* ɴɑ 

† ɑ сє ʌєжʜ дɑБʜжʜвь д ɑшκовʜћь ɴɑ своєʜ ʒємʌʜ 

ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ κɑдɑ χтєχь поБʜтʜ тɑдɑ ʜ Ɣм ѣχь 

Ɣсѣүє ɴɑ мє κɑмʜ мʜʌƔтʜɴь κɑБʌовʜћь Ɣ годƔшʜ 

ɑ пʜсɑ ɴʜκоʌɑ д ɑгоʌєвʜћь 

Dabiţiv 

Drašković 

Brkići kod 

Kalesije (XV) 
V: 306 

na* ɴɑ 

† ɑ сє ʌєжʜ дɑБʜжʜвь д ɑшκовʜћь ɴɑ своєʜ ʒємʌʜ 

ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ κɑдɑ χтєχь поБʜтʜ тɑдɑ ʜ Ɣм ѣχь 

Ɣсѣүє ɴɑ мє κɑмʜ мʜʌƔтʜɴь κɑБʌовʜћь Ɣ годƔшʜ 

ɑ пʜсɑ ɴʜκоʌɑ д ɑгоʌєвʜћь 

Dabiţiv 

Drašković 

Brkići kod 

Kalesije (XV) 
V: 306 

na* ɴɑ 

† ɑ сє ʌєжʜ дɑБʜжʜвь д ɑшκовʜћь ɴɑ своєʜ ʒємʌʜ 

ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ κɑдɑ χтєχь поБʜтʜ тɑдɑ ʜ Ɣм ѣχь 

Ɣсѣүє ɴɑ мє κɑмʜ мʜʌƔтʜɴь κɑБʌовʜћь Ɣ годƔшʜ 

ɑ пʜсɑ ɴʜκоʌɑ д ɑгоʌєвʜћь 

Dabiţiv 

Drašković 

Brkići kod 

Kalesije (XV) 
V: 306 
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na* ɴɑ 

… ʌєжʜ Б  …  ьдоєвʜүь (ɴ)ɑ ʒємʌʜ тƔжд(ʜ) 

постɑвʜ ɴɑ ɴь … єɴь п ѣχтѣɴь  ɑдосɑʌ(ʜү)ь 

пɑсто ɑκь мƔ ʜ ωʒ ьκо сʜɴь м(Ɣ) доБ ʜ жʜвь ʜ 

Ɣм (ѣ) сє (п)ʜсɑ д ɑгоє дʜѣ(κ)ь 

 

Zaselak kod 

Zvornika (XV) 
V: 311 

na* ɴɑ 

сє ʌєжʜ ʌƔкь сʜɴь пɑвʌɑ пʌɑвʜүʜћь ɑ сє пʜшє 

Брɑть ɴєговь рɑдʜɴь Брɑтє доБɑрь тʜ вь дƔшʜ 

твоє ɴɑ ʌ … 

Luka 
Brajkovići kod 
Bile (XVI) 

T: 6 

nad ɴɑдъ 
поʌєтɑ дрƔсɑɴъ дрɑжєтɑ үнɴƔ рɑкƔ ɴɑдъ 

мɑтєрню Ɣ дъɴн сʌɑвъɴъгɑ кɴєʒɑ χрɑмъкɑ 
Crkva sv. Petra 

Ĉiĉevo kod 

Trebinja (1177-
1200) 

V: 130 

najbolji ɴɑнБоʌн 

† ɑ сєн ʌєжн кɴєʒ(ь) рɑднвон вʌɑтковнћь Ɣ тон 

врнмє ɴɑнБоʌн мƔжь Ɣ дƔБрɑвɑχь Бнχь … ɑ вƔрєБ 

ʌɑвь сєн сѣүє грƔБɑүь ковɑүь 

knez Radivoj 

Vlatković 

Opliĉići kod 
Ĉapljine (oko 

1477) 

V: 36 

najmlaĊi ɴɑʜмʌɑдʜʜ 

† сє ʌєжʜ Брɑтьмнω Б ɑнκовʜћь Боʌє ɑдовь 

ƔɴƔκь ɴɑ своωʜ ʒємьʌʜ пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ … ɑκовʜ 

… (т)ьκо ћє сʜ (Бʜ)ʌʜгь погƔБ(ʜ)тʜ погƔБʜ (г)ɑ Б гь 

† постɑвʜ Бʜʌ(ʜ)г сʜɴь єговь ɴɑʜмʌɑдʜʜ Б ɑтоʌь 

своємƔ ωтьцƔ ɴ … ɑ … т … 

Bratmio 
Brajković 

Peljave u 
Priboju (XV) 

V: 304 

nakon ɴɑкоɴ 

грɑдн Бошко ɴнкоʌɑ н ɴнкоʌɑ ɑɴдрнɑш ɴɑ 

сʌɑвƔ Богɑ н стє госпє н Бʌɑгсовı 

БнскƔп ɴɑкоɴ ү ѣ о н годнɴɑ породɑ 

нсƔсовɑ ɴɑ шє жƔɴɑ пнсɑ φрɑ 

Бɑʒнʌно рɑвɴɑɴнɴ  

Crkva 

Uznesenja 

Ravno u 
Popovu polju 

(1578) 

V: 100 

Napovišt ɴɑповнщь 

† вь нмє ωтцɑ н снɴ(ɑ) н свєтогɑ дχɑ ɑ сє кɑмн 

стɑп⊦ɑɴɑ трѣдɑɴовнћь † ɑ сє пнсɑ ⊦ɑ дк 

ɴɑповнщь 

Stapjan 
Trêdanović 

Hodovo kod 

Stoca (XV-

XVI) 

V: 52 

narenan ɴɑ єɴɑɴ 

сʜ  ц κвъ Бɑɴъ κоyʌʜɴъ ʒʜдɑ єг(дɑ пʌ)ѣɴʜ 

κоyчєвъсκо ʒɑго ʜє: ʜ ɴɑ єɴɑɴ оyг ом(ъ) … оy 

подъго ѣ сʌѣпʜчʜщъ ʜ постɑвʜ своʜ оБ ɑʒъ 

(ɴɑдъ) п ɑгомъ: Б ъ  дɑʜ Бɑɴоy κоyʌʜɴоy ʒд ɑвъє ʜ 

Бɑɴʜ воʜ сʌɑвʜ 

Kulinova ploĉa 

Biskupići-
Muhašinovići 

kod Visokog 

(1193) 

V: 254 

nas* ɴɑсь 

ɑ сє ʌєжʜ доБ ʜ гдɴь гость мʜшʌєɴь κомƔ Бʜшє 

п ʜ … по Ɣ єдБʜ ɑв ɑмь своє вєʌʜκо 

гостоʌƔБство (гд)ɴє доБ (ʜ) κɑдɑ п ʜдєшь п ʜдь 

гд ɑ ɴɑшєгɑ ʜсƔ єдɴо … мєɴʜ ʜ ɴɑсь своʜχь 

 ɑБов пʜсɑ г м 

gost Mišljen 

Puhovac kod 

Zenice (poslije 

21.1.1404) 

V: 249 

nastupajte ɴɑстƔпɑʜтє 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 

Milošević  

Koĉerin kod 

Lištice (1410-
1411) 

V: 1 

nastupajte ɴɑстƔпɑʜтє 

вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴ(ɑ) ɑʒь Богдɑɴь ɴɑ д ɑгɑѣ ɴовʜ 

κɑмєɴʜ постɑвʜχь ɑ сє пʜсɑ вƔκɑш(ʜ)ɴɑ свомь 

гдɴʜ  ɑѣ κоʜ мє Бʜшє вєомѣ сьБʌƔдʜƔ ʒɑто моʌƔ 

вɑсь господо ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ ɴь є є үєтє вѣ 

Бʜтʜ κɑκо оɴь ɑ оɴь ɴє мо є κɑκо вʜ ʜ дɑ вʜстє 

дɑ ћєтє Ɣм ʜтʜ ʜ всʜ вʜ домƔ погʜɴƔтʜ п ɑвʜ ɑ 

пƔсть мʜ сʌɑвɑ үє тʜ сʌѣщ(ʜ) 

Dragaj  
Pojska kod 
Zenice (XV) 

V: 253 

našega* ɴɑшєгɑ 

ɑ сє ʌєжʜ доБ ʜ гдɴь гость мʜшʌєɴь κомƔ Бʜшє 

п ʜ … по Ɣ єдБʜ ɑв ɑмь своє вєʌʜκо 

гостоʌƔБство (гд)ɴє доБ (ʜ) κɑдɑ п ʜдєшь п ʜдь 

гд ɑ ɴɑшєгɑ ʜсƔ єдɴо … мєɴʜ ʜ ɴɑсь своʜχь 

 ɑБов пʜсɑ г м 

gost Mišljen 

Puhovac kod 

Zenice (poslije 

21.1.1404) 

V: 249 

naveze* ɴɑвєʒє 

ɴєкɑ сє ʒɴɑ кɑмн ω(вь) Ɣснћє вь ɴɑвєʒє ɑ снɴ мƔ 

мноБрɑть н мнʌонко … ɴ Брɑтɑ простнть Богь … 

н 
 

Slivlje kod 

Gacka (XV-
XVI) 

V: 166 
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navidên ɴɑвʜдѣɴь 

вɑ ʜмє Божʜє ɑ сє ʌєжʜ оʒ ʜɴь κопʜєвʜћь 

жƔпɑɴь κɴєʒɑ пɑвʌɑ сє пʜсɑ дʜѣκь мʜʌосɑʌʜћь 

 ɑдоє ʜћь см ьтʜ ɴє поʜсκɑχь ɴɑвʜдѣɴь 

κ ɑʌєвсв(ɑ) Босɑɴсκогɑ ʜ госпоцтвɑ с ьБьсκогɑ 

ʒɑ могɑ гɴɑ сʌƔжБƔ Бодошє мє ʜ сѣκошє мє ʜ 

стѣ ɑшє ʜ тƔʜ см ьтʜ ɴє допɑдоχь ʜ Ɣм ʜχь ɴɑ 

 ощство χ ʜство ʜ гɴ мє воєводɑ ωκ ʜʌʜ ʜ 

Ɣκопɑ ʜ поБѣ(ʌѣ)жʜ 

Ozrin Kopijević 
Varošište u 

Borĉu (XV) 
V: 224 

ne ɴє 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 

Milošević  

Koĉerin kod 
Lištice (1410-

1411) 

V: 1 

ne ɴє 

† ɑ сє пншє рɑдовɑць вƔкɑɴовнћь кƔн ʒɴɑχь 

цьрнɴƔ Ɣ воєводє н догь мƔ ɴє сгрншнχь 

прнѣтєʌє ɴє нʒгƔБнχь 
 

Hutovo (XV) V: 29 

ne ɴє 

† ɑ сє пншє рɑдовɑць вƔкɑɴовнћь кƔн ʒɴɑχь 

цьрнɴƔ Ɣ воєводє н догь мƔ ɴє сгрншнχь 

прнѣтєʌє ɴє нʒгƔБнχь 
 

Hutovo (XV) V: 29 

ne ɴє 
ɑ сє ʌєжє ɴɑ оБрɑдɑ довнћɑ гроБɴнцн снє Брɑнкє 

ʌƔкɑ ѣ ɴє могƔ Бнтн кɑко Бнћєтє 
Luka 

Svitava kod 

Ĉapljine (XVI-

XVII) 

V: 30 

ne ɴє 

† ɑ сє ʌєжʜ  ɑдʜвоʜ д ɑшүʜћ доБ ʜ юɴɑκь ѣ Бʜχь 

моʌƔ ѣ сє вɑсь ɴє тʜцɑʜтє вʜ ћєтє Бʜтʜ κɑκо ѣ ɑ ѣ 

ɴє могƔ Бʜтʜ κɑκо вʜ 

Radivoj Drašĉić 

Podgradinje u 
Gornjem 

Hrasnu (XIV-

XV) 

V: 82 

ne ɴє 

† ɑ сє ʌєжʜ  ɑдʜвоʜ д ɑшүʜћ доБ ʜ юɴɑκь ѣ Бʜχь 

моʌƔ ѣ сє вɑсь ɴє тʜцɑʜтє вʜ ћєтє Бʜтʜ κɑκо ѣ ɑ ѣ 

ɴє могƔ Бʜтʜ κɑκо вʜ 

Radivoj Drašĉić 

Podgradinje u 

Gornjem 

Hrasnu (XIV-
XV) 

V: 82 

ne ɴє 

† ɑ сє ʌєжʜ кɴєʒь вʌɑћь Бнєʌнћь Ɣ своωн црьквн 

Ɣ свєтомь ʌɑʒɑрƔ үʌовѣүє тɑко дɑ ɴнєсн прокʌєть 

ɴє тнкɑн Ɣ мє 

knez VlaĊ 

Bijelić 

Vlahovići kod 

Ljubinja (XV) 
V: 95 

ne ɴє 
† ɑ сєн ʌєжʜ жƔпɑɴь мєдƔʌʜɴь ɴʜκɑдɑ мɴого ɴє 

ʜмɑχь ɑ ɴʜκɑдɑ ɴʜщɑ ɴєстɑ ɑ дѣχь 
ţupan Medulin 

Vrpolje kod 

Trebinja (XIV) 
V: 115 

ne ɴє 
ɑ сн ɴɑ крьстƔ рɑдоѣ мрькшнћɑ стɑχь Богɑ 

моʌєћє н ʒʌɑ ɴє мнсʌєћє н ƔБн мє громь 
Radoje Mrkšić 

Djedići kod 

Trebinja (XV-
XVI) 

V: 118 

ne ɴє 

ɑ сє ɴєκɑ сє ʒɴɑ тκо ωв … (ʌ)єжʜ тв ь … м … 

цɑ ʜћɑ м … сʜɴь (с) своʜωмь  Ɣжомь ωво ʌєжʜ 

вɑ ɴɑ своʜω Бɑщʜɴє тκо ɴє ʒɴɑ ɑ ʒɴɑш дɑ 

п оκʌєтɑ  Ɣκɑ тɑ κоѣ ћє ωво п ємєстʜтʜ Б ɑтʜє 

погʜБоχь 

Tvr(tko) i Ruţa 
Pazalje kod 
Rudog (XV) 

V: 215 

ne ɴє 

† вь ʜмє ωцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєто(гɑ) дχ ɑ сє ʌєжʜ 

воєводɑ мʜωтошь (с) своʜмь (с)ʜɴомь стѣпκомь 

свомƔ гдɴƔ вʌɑтκƔ вʌɑћєвʜћƔ κоɴь ɴогƔ κоʜ мƔ 

посʌƔжʜ жʜвƔ ɑ м ьтвɑ поБʜʌʜжʜ Божʜмь 

(п)омоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостʜю ʜ п ɑвʜ 

воєводɑ мʜωтошь ʜ мɴого ωт моє  Ɣκє ɴɑ ʒємʌʜ 

Бʜ ɑ ѣ ɴʜ ωт єɴɴє ɴʜκо ь ɴє Бʜ м ьтвь ɴє χ гɑ 

ƔБʜт ɑ ʜ сє κопɑʜтє ɴɑ пʌємє(ɴн)томь 

vojvoda Miotoš 

sa sinom 
Stêpkom 

VlaĊevina kod 

Rogatice (prije 
1463) 

V: 222 

ne ɴє 

† вь ʜмє ωцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєто(гɑ) дχ ɑ сє ʌєжʜ 

воєводɑ мʜωтошь (с) своʜмь (с)ʜɴомь стѣпκомь 

свомƔ гдɴƔ вʌɑтκƔ вʌɑћєвʜћƔ κоɴь ɴогƔ κоʜ мƔ 

посʌƔжʜ жʜвƔ ɑ м ьтвɑ поБʜʌʜжʜ Божʜмь 

(п)омоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостʜю ʜ п ɑвʜ 

воєводɑ мʜωтошь ʜ мɴого ωт моє  Ɣκє ɴɑ ʒємʌʜ 

Бʜ ɑ ѣ ɴʜ ωт єɴɴє ɴʜκо ь ɴє Бʜ м ьтвь ɴє χ гɑ 

ƔБʜт ɑ ʜ сє κопɑʜтє ɴɑ пʌємє(ɴн)томь 

vojvoda Miotoš 

sa sinom 

Stêpkom 

VlaĊevina kod 

Rogatice (prije 

1463) 

V: 222 
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ne ɴє 

† вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ 

вʌɑтκо вʌɑ(ћє)вʜћь κоʜ ɴє моʌɑшє ɴʜєдɴогɑ 

үʌовκɑ тьκмо гɴɑ ɑ ωБʜдє мɴого ʒємʌє ɑ домɑ 

погʜБє ɑ ʒɑ ɴʜмь ɴє остɑ ɴʜ сɴь ɴʜ Б ɑть ɑ ɴɑ ɴь 

Ɣсʜұє κɑмʜ ɴєговь воєводɑ мʜωтошь сʌƔжʜ гɴɑ 

Божʜωмь помоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостою κоʜ 

Ɣκопɑ вʌɑтκɑ помєɴƔ Бгɑ 

Vlatko 

VlaĊević 

VlaĊevina kod 

Rogatice (1399-
1415) 

V: 223 

ne ɴє 

† вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ 

вʌɑтκо вʌɑ(ћє)вʜћь κоʜ ɴє моʌɑшє ɴʜєдɴогɑ 

үʌовκɑ тьκмо гɴɑ ɑ ωБʜдє мɴого ʒємʌє ɑ домɑ 

погʜБє ɑ ʒɑ ɴʜмь ɴє остɑ ɴʜ сɴь ɴʜ Б ɑть ɑ ɴɑ ɴь 

Ɣсʜұє κɑмʜ ɴєговь воєводɑ мʜωтошь сʌƔжʜ гɴɑ 

Божʜωмь помоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостою κоʜ 

Ɣκопɑ вʌɑтκɑ помєɴƔ Бгɑ 

Vlatko 

VlaĊević 

VlaĊevina kod 
Rogatice (1399-

1415) 

V: 223 

ne ɴє 

вɑ ʜмє Божʜє ɑ сє ʌєжʜ оʒ ʜɴь κопʜєвʜћь 

жƔпɑɴь κɴєʒɑ пɑвʌɑ сє пʜсɑ дʜѣκь мʜʌосɑʌʜћь 

 ɑдоє ʜћь см ьтʜ ɴє поʜсκɑχь ɴɑвʜдѣɴь 

κ ɑʌєвсв(ɑ) Босɑɴсκогɑ ʜ госпоцтвɑ с ьБьсκогɑ 

ʒɑ могɑ гɴɑ сʌƔжБƔ Бодошє мє ʜ сѣκошє мє ʜ 

стѣ ɑшє ʜ тƔʜ см ьтʜ ɴє допɑдоχь ʜ Ɣм ʜχь ɴɑ 

 ощство χ ʜство ʜ гɴ мє воєводɑ ωκ ʜʌʜ ʜ 

Ɣκопɑ ʜ поБѣ(ʌѣ)жʜ 

Ozrin Kopijević 
Varošište u 

Borĉu (XV) 
V: 224 

ne ɴє 

вɑ ʜмє Божʜє ɑ сє ʌєжʜ оʒ ʜɴь κопʜєвʜћь 

жƔпɑɴь κɴєʒɑ пɑвʌɑ сє пʜсɑ дʜѣκь мʜʌосɑʌʜћь 

 ɑдоє ʜћь см ьтʜ ɴє поʜсκɑχь ɴɑвʜдѣɴь 

κ ɑʌєвсв(ɑ) Босɑɴсκогɑ ʜ госпоцтвɑ с ьБьсκогɑ 

ʒɑ могɑ гɴɑ сʌƔжБƔ Бодошє мє ʜ сѣκошє мє ʜ 

стѣ ɑшє ʜ тƔʜ см ьтʜ ɴє допɑдоχь ʜ Ɣм ʜχь ɴɑ 

 ощство χ ʜство ʜ гɴ мє воєводɑ ωκ ʜʌʜ ʜ 

Ɣκопɑ ʜ поБѣ(ʌѣ)жʜ 

Ozrin Kopijević 
Varošište u 
Borĉu (XV) 

V: 224 

ne ɴє 
ɑ сє ʌєжʜ дɑБʜжʜвь ɴɑ сво(єʜ) ʒємʌʜ ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ɑ ɴє ом ьсʜв сє 
Dabiţiv 

Berisalići kod 

Olova (XIV-
XV) 

V: 233 

ne ɴє 

вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴ(ɑ) ɑʒь Богдɑɴь ɴɑ д ɑгɑѣ ɴовʜ 

κɑмєɴʜ постɑвʜχь ɑ сє пʜсɑ вƔκɑш(ʜ)ɴɑ свомь 

гдɴʜ  ɑѣ κоʜ мє Бʜшє вєомѣ сьБʌƔдʜƔ ʒɑто моʌƔ 

вɑсь господо ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ ɴь є є үєтє вѣ 

Бʜтʜ κɑκо оɴь ɑ оɴь ɴє мо є κɑκо вʜ ʜ дɑ вʜстє 

дɑ ћєтє Ɣм ʜтʜ ʜ всʜ вʜ домƔ погʜɴƔтʜ п ɑвʜ ɑ 

пƔсть мʜ сʌɑвɑ үє тʜ сʌѣщ(ʜ) 

Dragaj  
Pojska kod 

Zenice (XV) 
V: 253 

ne ɴє 

вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴ(ɑ) ɑʒь Богдɑɴь ɴɑ д ɑгɑѣ ɴовʜ 

κɑмєɴʜ постɑвʜχь ɑ сє пʜсɑ вƔκɑш(ʜ)ɴɑ свомь 

гдɴʜ  ɑѣ κоʜ мє Бʜшє вєомѣ сьБʌƔдʜƔ ʒɑто моʌƔ 

вɑсь господо ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ ɴь є є үєтє вѣ 

Бʜтʜ κɑκо оɴь ɑ оɴь ɴє мо є κɑκо вʜ ʜ дɑ вʜстє 

дɑ ћєтє Ɣм ʜтʜ ʜ всʜ вʜ домƔ погʜɴƔтʜ п ɑвʜ ɑ 

пƔсть мʜ сʌɑвɑ үє тʜ сʌѣщ(ʜ) 

Dragaj  
Pojska kod 
Zenice (XV) 

V: 253 

ne ɴє 

сє˖ κƔћɑ˖ мʜʌƔтʜɴɑ˖ мɑ оєв(ʜћɑ) ʜ ɴєговє˖ 

жєɴє˖ вʌɑдʜсɑвє ʜ ɴʜю дʜтцє ʜ ʜ Ɣ ʜмє мʜʌƔтʜɴь 

дɑ сє˖ ɴʜтκо ь˖ ɴє стɑвʜ˖ ш ɴʜмь 

Milutin 
Marojević 

Carevac u 

Starom selu kod 

Glamoĉa (XV) 

V: 261 

ne ɴє 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 
Staro Selo kod 
Donjeg Vakufa 

(XIV-XV) 

V: 279 
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ne ɴє 

† сє ʌєжʜ мнʌьць црьɴнүь доБрѣ жнвь доБрѣ Ɣмрѣ 

снɴɑ Ɣ ɴєгɑ ɴє Бншє снɴовьць кɑмн спост(ɑ)вɑ н 

то мƔ пнсɑ кƔʌьдƔкь † 

Milac Crniĉ 
Pragani kod 
Zvornika (XIV-

XV) 

V: 310 

ne* ɴє 
сє ʌєжʜть дрɑгьць тнχьмнʌнть кь(д)н χьтѣχь Бнтн 

тьгн ɴє Бнχь 
Dragac Tihmilit 

Brkići kod 
Kalesije (XV) 

V: 307 

ne* ɴє 
ɑ сє пнсɑ врсɑɴь косɑрнүь сƔжɑɴь кон сє ɴє 

рɑдƔє  

Blagajgrad 

(XV) 
V: 20 

nebesnoga ɴєБєсɴогɑ 
вɑ нмє Богɑ вєʌкогɑ цьрɑ ɴєБєсɴогɑ н ʒмʌсɴогɑ ɑ 

сє ʌєжн рɑднвон крнвоƔшнүн 

Radivoj 

Krivoušiĉ 

Mostar (XIV-

XV) 
V: 18 

neci ɴєцн † ωвдн Ɣмχь … мьнʌо остоє ɴєцн … ɑ сє пн …  

Ubosko kod 

Ljubinja (XV) 
V: 97 

neće ɴєћ 
сн кɑмнɴь вɑрдɑ үн ʌн ѣ Бнω үн ʌн є сɑдє үн ʌн 

ɴєћ Бтн  

Kosor kod 
Blagaja (prije 

1411) 

V: 21 

neću ɴєћƔ 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 

Staro Selo kod 

Donjeg Vakufa 
(XIV-XV) 

V: 279 

nego ɴєго 

вɑ ʜмє твоє п ʜүʜстɑ т оʜцє гдɴɑ гстʜ мʜʌƔтʜɴɑ 

Бʜʌʜгь  одомь ц ьɴʜүɑɴь погʜБ(є) ʜɴо ɴєго ʌʜ 

мʜʌостʜ Божʜєʜ жʜтʜє ɑ жʜχь Ɣ үɑстє Босɑɴκє 

гсподє п ʜмʜχь дɑ овє ω вєʌʜκє гсподє ʜ 

вʌɑстєо ʜ ω г ьүκє гсподє ɑ всє вʜдомо 

gost Milutin 
Humsko kod 
Foĉe (1318) 

V: 190 

nego ɴєго 

сє ʒɑʌмєɴɴʜє κɴєʒɑ  ɑдоѣ вєʌʜκогɑ κɴєʒɑ 

Босɑɴсκогɑ ɑ постɑвʜ є сʜɴь ɴєговь κɴєʒь  ɑдʜүь 

ʒ Божʜомь помоћю ʜ своʜχь вѣ ɴѣχь ɑ с ʜɴомь 

ɴʜєдɴомь ʜɴомь помоұʜю ɴєго сɑмь оɴь 

knez Radoje 

Toplica u 

Lepenici (1405-
1417) 

V: 251 

nêh ɴѣχь 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ (с)ɴɑ ʜ свєтогɑ д(χɑ) (сє) ʌєжʜ 

доБ ʜ Бдɑɴь доБ огɑ домьшє ωʒ ѣɴовʜүɑ сʜɴь Ɣ 

тоʜ доБɑ Ɣм ѣχь ɴʜ сє Бѣχь ωм ɑʒʜʌь ʒʌƔ ɴʜ 

доʜ(до) доБ Ɣ ʜ κто мє ʒɴɑшє всɑκь мє жɑʌɑшє 

доБ ь χотѣχь юɴɑκь Бʜтʜ ɑʌʜ мʜ см ѣть п ѣκ ɑтʜ 

ω(т)ʜдоχь (ωт) ωтьцɑ вєωмʜ пєүɑωɴɑ ʜ 

пκʌ(о)ɴʜо всоʜ моʜωʜ д жʜɴʜ ʜ Бʌмь ʌБьвтʜ ɴѣχь 

κ моєʜмь вс(ʜ)мь поћʜ  дɑɴовʜү χɑɴь сω 

Bogdan 

Ozrênoviĉ 

Blaţevići kod 

Rogatice 
(poslije 1486) 

V: 211 

neka ɴєкɑ 

† ɑ сє ɴєкɑ сє ʒɴɑ єрє ƔБн пƔськɑ БрєшкƔ 

Боровнүнћɑ ɑ дɑ сƔ кʌєтє тє рƔкє коє Бн ωвон 

прнторнʌє 

Breško 

Boroviĉić 

Han-Pobrdica 

kod Stoca (XV) 
V: 41 

neka ɴєкɑ 

вɑ нмє Богь н свєтогь нвɑɴɑ сє ʌєжн рɑдосɑвь 

вɑʌɑχовнћь ɴєкɑ сє ʒɴɑ єрє ʌєг(о)χь ɴɑ свωн ɴɑ 

пʌємєɴнтон Бɑшт(н)ɴн сє пнсɑ рɑднүь 

рɑдосɑʌнћь ɑ снєүє мнʌєтɑ ковɑүь крнʌнћь 

Radosav 

Valahović 

Nekuk kod 

Stoca (XV-
XVI) 

V: 58 

neka ɴєкɑ 

сє ʌєжʜ нвɑɴь вƔкнћєвнћь ɴєкɑ ʒɴɑ Ɣ тн д(ɑ)ɴ дɑ 

коɴо постɑвн тɑн Бнʌєгь мн Ɣшѣүє Брɑт мн 

Бʌɑгоѣ рƔкɑ снɴɑ могɑ ко д(о)вєжє овє костн 

Ivan Vukićević 

Podgradinje u 

Gornjem 

Hrasnu (XV-
XVI) 

V: 81 

neka ɴєкɑ 
ɴєкɑ сє ʒɴɑ кɑко проБн рɑосɑв вƔкнћєвнћь пƔть 

ʒɑ дƔшƔ мɑтєрнɴƔ н дɑ мɑсторомь с ɑспрь  

Hum kod 

Trebinja (XVI-

XVII) 

V: 124 

neka ɴєкɑ 
ɴєкɑ сє ʒɴɑ ɑ сє ʌєжн вƔкь Бɑтрнћєвнћ огрɑдн 

вƔүнɴɑ ωцɑ н доБрƔ мɑтєрь єʌнцƔ 

Vuk Batrićević 
i Jelica 

Trnovica kod 

Bileće (XVI-

XVII) 

V: 157 

neka ɴєκɑ 

ɑ сє ɴєκɑ сє ʒɴɑ тκо ωв … (ʌ)єжʜ тв ь … м … 

цɑ ʜћɑ м … сʜɴь (с) своʜωмь  Ɣжомь ωво ʌєжʜ 

вɑ ɴɑ своʜω Бɑщʜɴє тκо ɴє ʒɴɑ ɑ ʒɴɑш дɑ 

п оκʌєтɑ  Ɣκɑ тɑ κоѣ ћє ωво п ємєстʜтʜ Б ɑтʜє 

Tvr(tko) i Ruţa 
Pazalje kod 

Rudog (XV) 
V: 215 
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погʜБоχь 

neka ɴєκɑ 

† вь ʜмє Божʜє сє ʌєжє  ɑдовɑɴь п ʜБʜʌовʜ(ћь) 

ɴɑ своωʜ ʒємʌʜ ɴɑ (пʌ)ємєɴʜто (ɴ)ɑ  ѣүʜцʜ Бѣχ(ь) 

ʒ Б ɑтомь … ʒмєɴʜо ʜ ƔБʜ мє … κω Божʜχ … ʜ (с) 

своωмь Б ɑтʜомь ɑ Б ɑтɑ мʜ ʜсʜκошє ʜ Ɣүʜɴʜшє 

в ьχƔ мєɴє κ ьвь ɴєʒɑʜ(м)ʜтƔ ɴєκɑ вѣ тκо є моʜ 

мʜʌʜ 

Radovan 

Pribilović 

Riĉica kod 

Kraljeve 
Sutjeske (XV) 

V: 242 

neka* ɴєкɑ ɴєкɑ сє ʒɴɑ крсть Бɑтрнћɑ сємнровнћь 
Batrić 
Semirović 

Brajĉevići kod 
Gacka (?) 

V: 164 

neka* ɴєкɑ 

ɴєкɑ сє ʒɴɑ кɑмн ω(вь) Ɣснћє вь ɴɑвєʒє ɑ снɴ мƔ 

мноБрɑть н мнʌонко … ɴ Брɑтɑ простнть Богь … 

н 
 

Slivlje kod 

Gacka (XV-
XVI) 

V: 166 

Nemanje ɴємɑɴє 
… (ст)ɑго до y χ ɑ ѣ ж(оyпɑɴь) … (ц) ьκьвь св єтɑг(о) 

… (с)воʜχь сєʌѣχь оy д(ɴʜ) … (сʌ)ɑвьɴɑго ɴємɑɴє 
Blagajski natpis Blagaj (1194) V: 19 

nemojte ɴємоʜтє 

† ɑ снє ʌєжʜ пɑвκо  ɑдоχɴʜћь ωвʜ … Ɣсʜєκоχь 

ɴɑ сє ʒɑ жʜвотɑ моʌƔ вʜ сє Б ɑтьо ʜ господо 

ɴємоʜтє мʜ κостʜ п ѣт єсɑтʜ 

Pavko 

Radohnić 

Hodovo kod 

Stoca (XV-

XVI) 

V: 51 

Nenad* ɴєɴɑд 

ɑ сє ʌєжʜ с снɴом рɑднсɑвомь ɑ с(є) ʌєнжє ɴɑ 

свон пʌємєɴнтон овɑн кɑмнɴ ɴєɴɑд отɑц с вєүɴє 

помєɴн постɑвн снɴƔ мом жƔпɑɴƔ рɑдɑɴƔ н 

снɴƔ мƔ 

 

Šipovac u 

Podveleţju kod 
Mostara (XV-

XVI) 

V: 174 

Nenca ɴєɴьцɑ 

† вь ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ ст го дχ ɑ сє ʌєжʜ  ɑБɑ Бж ʜɑ 

поʌʜχ ɑɴʜ⊦ɑ ɑ ʒовомь мʜ ьсκʜмь госпо⊦ɑ 

 ɑдɑүɑ жоyпɑɴɑ ɴєɴьцɑ үʜχо ʜћɑ κƔүьɴʜцɑ ɑ 

ɴєвѣстɑ жƔпɑɴɑ в ɑтьκɑ ʜ сʌƔгє дɑБʜжʜвɑ ʜ 

тєпьүʜıє  стʜпьκɑ ɑ κьүʜ жƔпɑɴɑ мʜʌьтѣɴɑ 

д ɑжʜвоıє вʜκɑ ɑ κɑʒɴьцƔ сɴʜκƔ сєст ɑ ɑ постɑвʜ 

сь Бѣʌѣгь ɴє сɴ ь дɑБʜжʜвь с Бжʜωмь помощʜю 

сɑмь (с) своʜмʜ ʌƔдьмʜ ɑ вь дɴ(ʜ) гдɴɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ 

Polihranija 
Radaĉa 

Veliĉani u 

Popovu polju 

(1377-1391) 

V: 102 

nesoh ɴєс(оχь) 
† ɑ сє ʌєжн нвɑɴь мɑршнћь жнвнχь ʌнть пн 

мɴого ɴь ʒєнмʌн ѣɑ ɴнщɑ ɴєс(оχь) 
Ivan Maršić 

Kruševo kod 

Mostara (XV) 
V: 6 

Nespine ɴєсьпʜɴє 

Ɣ (ʜ)мє вєʌьκо(гɑ) κɑʒɴьцɑ ɴєсьпʜɴє Б ьтɑ 

поʒʜдɑ Бѣʌоκɑ κɑʒɴьцɑ ɴєсьпʜɴƔ свогɑ 

господʜɴɑ ʜ ос(т)ɑвʜ сєБѣ мѣсто поʌьгь своєгɑ 

господʜɴɑ 

kaznac Nespina 
Malo Ĉajno kod 

Visokog (XIII) 
V: 247 

Nespinu ɴєсьпʜɴƔ 

Ɣ (ʜ)мє вєʌьκо(гɑ) κɑʒɴьцɑ ɴєсьпʜɴє Б ьтɑ 

поʒʜдɑ Бѣʌоκɑ κɑʒɴьцɑ ɴєсьпʜɴƔ свогɑ 

господʜɴɑ ʜ ос(т)ɑвʜ сєБѣ мѣсто поʌьгь своєгɑ 

господʜɴɑ 

kaznac Nespina 
Malo Ĉajno kod 
Visokog (XIII) 

V: 247 

nesta ɴєстɑ 
† ɑ сєн ʌєжʜ жƔпɑɴь мєдƔʌʜɴь ɴʜκɑдɑ мɴого ɴє 

ʜмɑχь ɑ ɴʜκɑдɑ ɴʜщɑ ɴєстɑ ɑ дѣχь 
ţupan Medulin 

Vrpolje kod 
Trebinja (XIV) 

V: 115 

neti ɴєтн 

† ɑ сє ʌєжн кɴєʒ вʌɑднсʌɑвь жƔпɑɴɑ ɴнкоʌє снɴь 

Бɑɴɑ стѣпɑɴɑ ɴєтн ɑ ʌєжн ɴɑ свон ʒємʌн ɴɑ 

пʌємєто ɑ пнсɑ помоүɑɴь 

knez Vladislav 

Vranjevo Selo 

kod Neuma 
(poslije 1363) 

V: 24 

nevêsta ɴєвѣстɑ 

† вь ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ ст го дχ ɑ сє ʌєжʜ  ɑБɑ Бж ʜɑ 

поʌʜχ ɑɴʜ⊦ɑ ɑ ʒовомь мʜ ьсκʜмь госпо⊦ɑ 

 ɑдɑүɑ жоyпɑɴɑ ɴєɴьцɑ үʜχо ʜћɑ κƔүьɴʜцɑ ɑ 

ɴєвѣстɑ жƔпɑɴɑ в ɑтьκɑ ʜ сʌƔгє дɑБʜжʜвɑ ʜ 

тєпьүʜıє  стʜпьκɑ ɑ κьүʜ жƔпɑɴɑ мʜʌьтѣɴɑ 

д ɑжʜвоıє вʜκɑ ɑ κɑʒɴьцƔ сɴʜκƔ сєст ɑ ɑ постɑвʜ 

сь Бѣʌѣгь ɴє сɴ ь дɑБʜжʜвь с Бжʜωмь помощʜю 

сɑмь (с) своʜмʜ ʌƔдьмʜ ɑ вь дɴ(ʜ) гдɴɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ 

Polihranija 

Radaĉa 

Veliĉani u 

Popovu polju 
(1377-1391) 

V: 102 
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neviste ɴєвʜстє 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 

Staro Selo kod 

Donjeg Vakufa 

(XIV-XV) 

V: 279 

nezajmitu ɴєʒɑʜ(м)ʜтƔ 

† вь ʜмє Божʜє сє ʌєжє  ɑдовɑɴь п ʜБʜʌовʜ(ћь) 

ɴɑ своωʜ ʒємʌʜ ɴɑ (пʌ)ємєɴʜто (ɴ)ɑ  ѣүʜцʜ Бѣχ(ь) 

ʒ Б ɑтомь … ʒмєɴʜо ʜ ƔБʜ мє … κω Божʜχ … ʜ (с) 

своωмь Б ɑтʜомь ɑ Б ɑтɑ мʜ ʜсʜκошє ʜ Ɣүʜɴʜшє 

в ьχƔ мєɴє κ ьвь ɴєʒɑʜ(м)ʜтƔ ɴєκɑ вѣ тκо є моʜ 

мʜʌʜ 

Radovan 

Pribilović 

Riĉica kod 
Kraljeve 

Sutjeske (XV) 

V: 242 

ni ɴʜ 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ (с)ɴɑ ʜ свєтогɑ д(χɑ) (сє) ʌєжʜ 

доБ ʜ Бдɑɴь доБ огɑ домьшє ωʒ ѣɴовʜүɑ сʜɴь Ɣ 

тоʜ доБɑ Ɣм ѣχь ɴʜ сє Бѣχь ωм ɑʒʜʌь ʒʌƔ ɴʜ 

доʜ(до) доБ Ɣ ʜ κто мє ʒɴɑшє всɑκь мє жɑʌɑшє 

доБ ь χотѣχь юɴɑκь Бʜтʜ ɑʌʜ мʜ см ѣть п ѣκ ɑтʜ 

ω(т)ʜдоχь (ωт) ωтьцɑ вєωмʜ пєүɑωɴɑ ʜ 

пκʌ(о)ɴʜо всоʜ моʜωʜ д жʜɴʜ ʜ Бʌмь ʌБьвтʜ ɴѣχь 

κ моєʜмь вс(ʜ)мь поћʜ  дɑɴовʜү χɑɴь сω 

Bogdan 
Ozrênoviĉ 

Blaţevići kod 

Rogatice 

(poslije 1486) 

V: 211 

ni ɴʜ 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ (с)ɴɑ ʜ свєтогɑ д(χɑ) (сє) ʌєжʜ 

доБ ʜ Бдɑɴь доБ огɑ домьшє ωʒ ѣɴовʜүɑ сʜɴь Ɣ 

тоʜ доБɑ Ɣм ѣχь ɴʜ сє Бѣχь ωм ɑʒʜʌь ʒʌƔ ɴʜ 

доʜ(до) доБ Ɣ ʜ κто мє ʒɴɑшє всɑκь мє жɑʌɑшє 

доБ ь χотѣχь юɴɑκь Бʜтʜ ɑʌʜ мʜ см ѣть п ѣκ ɑтʜ 

ω(т)ʜдоχь (ωт) ωтьцɑ вєωмʜ пєүɑωɴɑ ʜ 

пκʌ(о)ɴʜо всоʜ моʜωʜ д жʜɴʜ ʜ Бʌмь ʌБьвтʜ ɴѣχь 

κ моєʜмь вс(ʜ)мь поћʜ  дɑɴовʜү χɑɴь сω 

Bogdan 
Ozrênoviĉ 

Blaţevići kod 

Rogatice 

(poslije 1486) 

V: 211 

ni ɴʜ 

† вь ʜмє ωцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєто(гɑ) дχ ɑ сє ʌєжʜ 

воєводɑ мʜωтошь (с) своʜмь (с)ʜɴомь стѣпκомь 

свомƔ гдɴƔ вʌɑтκƔ вʌɑћєвʜћƔ κоɴь ɴогƔ κоʜ мƔ 

посʌƔжʜ жʜвƔ ɑ м ьтвɑ поБʜʌʜжʜ Божʜмь 

(п)омоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостʜю ʜ п ɑвʜ 

воєводɑ мʜωтошь ʜ мɴого ωт моє  Ɣκє ɴɑ ʒємʌʜ 

Бʜ ɑ ѣ ɴʜ ωт єɴɴє ɴʜκо ь ɴє Бʜ м ьтвь ɴє χ гɑ 

ƔБʜт ɑ ʜ сє κопɑʜтє ɴɑ пʌємє(ɴн)томь 

vojvoda Miotoš 
sa sinom 

Stêpkom 

VlaĊevina kod 
Rogatice (prije 

1463) 

V: 222 

ni ɴʜ 

† вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ 

вʌɑтκо вʌɑ(ћє)вʜћь κоʜ ɴє моʌɑшє ɴʜєдɴогɑ 

үʌовκɑ тьκмо гɴɑ ɑ ωБʜдє мɴого ʒємʌє ɑ домɑ 

погʜБє ɑ ʒɑ ɴʜмь ɴє остɑ ɴʜ сɴь ɴʜ Б ɑть ɑ ɴɑ ɴь 

Ɣсʜұє κɑмʜ ɴєговь воєводɑ мʜωтошь сʌƔжʜ гɴɑ 

Божʜωмь помоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостою κоʜ 

Ɣκопɑ вʌɑтκɑ помєɴƔ Бгɑ 

Vlatko 
VlaĊević 

VlaĊevina kod 

Rogatice (1399-

1415) 

V: 223 

ni ɴʜ 

† вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ 

вʌɑтκо вʌɑ(ћє)вʜћь κоʜ ɴє моʌɑшє ɴʜєдɴогɑ 

үʌовκɑ тьκмо гɴɑ ɑ ωБʜдє мɴого ʒємʌє ɑ домɑ 

погʜБє ɑ ʒɑ ɴʜмь ɴє остɑ ɴʜ сɴь ɴʜ Б ɑть ɑ ɴɑ ɴь 

Ɣсʜұє κɑмʜ ɴєговь воєводɑ мʜωтошь сʌƔжʜ гɴɑ 

Божʜωмь помоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостою κоʜ 

Ɣκопɑ вʌɑтκɑ помєɴƔ Бгɑ 

Vlatko 

VlaĊević 

VlaĊevina kod 
Rogatice (1399-

1415) 

V: 223 

nijednoga ɴʜєдɴогɑ 

† вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ 

вʌɑтκо вʌɑ(ћє)вʜћь κоʜ ɴє моʌɑшє ɴʜєдɴогɑ 

үʌовκɑ тьκмо гɴɑ ɑ ωБʜдє мɴого ʒємʌє ɑ домɑ 

погʜБє ɑ ʒɑ ɴʜмь ɴє остɑ ɴʜ сɴь ɴʜ Б ɑть ɑ ɴɑ ɴь 

Ɣсʜұє κɑмʜ ɴєговь воєводɑ мʜωтошь сʌƔжʜ гɴɑ 

Божʜωмь помоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостою κоʜ 

Ɣκопɑ вʌɑтκɑ помєɴƔ Бгɑ 

Vlatko 
VlaĊević 

VlaĊevina kod 

Rogatice (1399-

1415) 

V: 223 
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nijednom ɴʜєдɴомь 

сє ʒɑʌмєɴɴʜє κɴєʒɑ  ɑдоѣ вєʌʜκогɑ κɴєʒɑ 

Босɑɴсκогɑ ɑ постɑвʜ є сʜɴь ɴєговь κɴєʒь  ɑдʜүь 

ʒ Божʜомь помоћю ʜ своʜχь вѣ ɴѣχь ɑ с ʜɴомь 

ɴʜєдɴомь ʜɴомь помоұʜю ɴєго сɑмь оɴь 

knez Radoje 

Toplica u 

Lepenici (1405-

1417) 

V: 251 

nijesi ɴнєсн 

† ɑ сє ʌєжʜ кɴєʒь вʌɑћь Бнєʌнћь Ɣ своωн црьквн 

Ɣ свєтомь ʌɑʒɑрƔ үʌовѣүє тɑко дɑ ɴнєсн прокʌєть 

ɴє тнкɑн Ɣ мє 

knez VlaĊ 
Bijelić 

Vlahovići kod 
Ljubinja (XV) 

V: 95 

njiju ɴʜоy 

† вɑь дɴʜ п ьвовѣ ɴɑго κ ɑʌɑ вʌɑдʜсʌɑвɑ 

п ѣстɑвʜ сє  ɑБь … ʜʌɑ по ʜκьʌомь жƔпɑɴь 

п ʜБʜʌшь ɑ … пo Бж ʜ мʌостʜ ɴ … ɑ дѣдʜɴɑ ɴʜоy 

… ʜχ ь ɑκƔ  

ţupan Pribil(i)š 
Police kod 
Trebinja (1241) 

V: 128 

njiju ɴʜю 

сє˖ κƔћɑ˖ мʜʌƔтʜɴɑ˖ мɑ оєв(ʜћɑ) ʜ ɴєговє˖ 

жєɴє˖ вʌɑдʜсɑвє ʜ ɴʜю дʜтцє ʜ ʜ Ɣ ʜмє мʜʌƔтʜɴь 

дɑ сє˖ ɴʜтκо ь˖ ɴє стɑвʜ˖ ш ɴʜмь 

Milutin 

Marojević 

Carevac u 
Starom selu kod 

Glamoĉa (XV) 

V: 261 

nikada ɴʜκɑдɑ 
† ɑ сєн ʌєжʜ жƔпɑɴь мєдƔʌʜɴь ɴʜκɑдɑ мɴого ɴє 

ʜмɑχь ɑ ɴʜκɑдɑ ɴʜщɑ ɴєстɑ ɑ дѣχь 
ţupan Medulin 

Vrpolje kod 

Trebinja (XIV) 
V: 115 

nikada ɴʜκɑдɑ 
† ɑ сєн ʌєжʜ жƔпɑɴь мєдƔʌʜɴь ɴʜκɑдɑ мɴого ɴє 

ʜмɑχь ɑ ɴʜκɑдɑ ɴʜщɑ ɴєстɑ ɑ дѣχь 
ţupan Medulin 

Vrpolje kod 

Trebinja (XIV) 
V: 115 

Nikola ɴнкоʌɑ 

грɑдн Бошко ɴнкоʌɑ н ɴнкоʌɑ ɑɴдрнɑш ɴɑ 

сʌɑвƔ Богɑ н стє госпє н Бʌɑгсовı 

БнскƔп ɴɑкоɴ ү ѣ о н годнɴɑ породɑ 

нсƔсовɑ ɴɑ шє жƔɴɑ пнсɑ φрɑ 

Бɑʒнʌно рɑвɴɑɴнɴ  

Crkva 
Uznesenja 

Ravno u 

Popovu polju 

(1578) 

V: 100 

Nikola ɴнкоʌɑ 

грɑдн Бошко ɴнкоʌɑ н ɴнкоʌɑ ɑɴдрнɑш ɴɑ 

сʌɑвƔ Богɑ н стє госпє н Бʌɑгсовı 

БнскƔп ɴɑкоɴ ү ѣ о н годнɴɑ породɑ 

нсƔсовɑ ɴɑ шє жƔɴɑ пнсɑ φрɑ 

Бɑʒнʌно рɑвɴɑɴнɴ  

Crkva 

Uznesenja 

Ravno u 
Popovu polju 

(1578) 

V: 100 

Nikola* ɴнкоʌɑ ɑ сє ʌєжн ɴнкоʌɑ вƔкдрɑговнћь 
Nikola 

Vukdragović 

Poljica u 

Popovu polju 

(?) 

V: 120 

Nikola* ɴʜκоʌɑ 

† ɑ сє ʌєжʜ дɑБʜжʜвь д ɑшκовʜћь ɴɑ своєʜ ʒємʌʜ 

ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ κɑдɑ χтєχь поБʜтʜ тɑдɑ ʜ Ɣм ѣχь 

Ɣсѣүє ɴɑ мє κɑмʜ мʜʌƔтʜɴь κɑБʌовʜћь Ɣ годƔшʜ 

ɑ пʜсɑ ɴʜκоʌɑ д ɑгоʌєвʜћь 

Dabiţiv 
Drašković 

Brkići kod 
Kalesije (XV) 

V: 306 

Nikole ɴнкоʌє 

† ɑ сє ʌєжн кɴєʒ вʌɑднсʌɑвь жƔпɑɴɑ ɴнкоʌє снɴь 

Бɑɴɑ стѣпɑɴɑ ɴєтн ɑ ʌєжн ɴɑ свон ʒємʌн ɴɑ 

пʌємєто ɑ пнсɑ помоүɑɴь 

knez Vladislav 

Vranjevo Selo 

kod Neuma 

(poslije 1363) 

V: 24 

Nikoli ɴнкоʌн 

см 1701 † χс кɑ сы ст  ын н Бжств  ɴн χрɑмь ст  го 

оц(ɑ) … ɴнкоʌн сьʒндɑ сє н ωБɴовн вь (ʌ)ѣто 

 ʒмв  трƔдн жє сє ω сємь (с)тѣмь χрɑмє вωєводɑ 

рɑдоє χр(ɑБрєɴь) 

Crkva sv. 

Nikole 

Trijebanj kod 

Stoca (1534) 
V: 50 

nikor ɴʜκо ь 

† вь ʜмє ωцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєто(гɑ) дχ ɑ сє ʌєжʜ 

воєводɑ мʜωтошь (с) своʜмь (с)ʜɴомь стѣпκомь 

свомƔ гдɴƔ вʌɑтκƔ вʌɑћєвʜћƔ κоɴь ɴогƔ κоʜ мƔ 

посʌƔжʜ жʜвƔ ɑ м ьтвɑ поБʜʌʜжʜ Божʜмь 

(п)омоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостʜю ʜ п ɑвʜ 

воєводɑ мʜωтошь ʜ мɴого ωт моє  Ɣκє ɴɑ ʒємʌʜ 

Бʜ ɑ ѣ ɴʜ ωт єɴɴє ɴʜκо ь ɴє Бʜ м ьтвь ɴє χ гɑ 

ƔБʜт ɑ ʜ сє κопɑʜтє ɴɑ пʌємє(ɴн)томь 

vojvoda Miotoš 

sa sinom 
Stêpkom 

VlaĊevina kod 

Rogatice (prije 
1463) 

V: 222 

Ninoje ɴнɴоє † ɑ сє ʌ(є)жʜ ɴнɴоє ʌƔповүнћь (с) снɴомь црѣпом 
Ninoje i Crêp 

L(j)upovĉić 

Podgradinje u 
Gornjem 

Hrasnu (XV) 

V: 80 

ništa ɴнщɑ 
† ɑ сє ʌєжн нвɑɴь мɑршнћь жнвнχь ʌнть пн 

мɴого ɴь ʒєнмʌн ѣɑ ɴнщɑ ɴєс(оχь) 
Ivan Maršić 

Kruševo kod 
Mostara (XV) 

V: 6 

ništa ɴʜщɑ 
† ɑ сєн ʌєжʜ жƔпɑɴь мєдƔʌʜɴь ɴʜκɑдɑ мɴого ɴє 

ʜмɑχь ɑ ɴʜκɑдɑ ɴʜщɑ ɴєстɑ ɑ дѣχь 
ţupan Medulin 

Vrpolje kod 

Trebinja (XIV) 
V: 115 
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nitkor ɴʜтκо ь 

сє˖ κƔћɑ˖ мʜʌƔтʜɴɑ˖ мɑ оєв(ʜћɑ) ʜ ɴєговє˖ 

жєɴє˖ вʌɑдʜсɑвє ʜ ɴʜю дʜтцє ʜ ʜ Ɣ ʜмє мʜʌƔтʜɴь 

дɑ сє˖ ɴʜтκо ь˖ ɴє стɑвʜ˖ ш ɴʜмь 

Milutin 

Marojević 

Carevac u 

Starom selu kod 

Glamoĉa (XV) 

V: 261 

no ɴо 
† ɑ снє ʌєжн рɑднүь рɑдоєвнћь дондє мє крɑн Ɣ 

† ʒндɑ ɴɑ мє ћƔмонүь ɴо Брɑтн …  

Radiĉ 

Radojević 

Davidovići kod 

Bileće (XV) 
V: 202 

nogama ɴогɑмɑ 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 

Staro Selo kod 

Donjeg Vakufa 

(XIV-XV) 

V: 279 

nogu ɴогƔ 

† вь ʜмє ωцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєто(гɑ) дχ ɑ сє ʌєжʜ 

воєводɑ мʜωтошь (с) своʜмь (с)ʜɴомь стѣпκомь 

свомƔ гдɴƔ вʌɑтκƔ вʌɑћєвʜћƔ κоɴь ɴогƔ κоʜ мƔ 

посʌƔжʜ жʜвƔ ɑ м ьтвɑ поБʜʌʜжʜ Божʜмь 

(п)омоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостʜю ʜ п ɑвʜ 

воєводɑ мʜωтошь ʜ мɴого ωт моє  Ɣκє ɴɑ ʒємʌʜ 

Бʜ ɑ ѣ ɴʜ ωт єɴɴє ɴʜκо ь ɴє Бʜ м ьтвь ɴє χ гɑ 

ƔБʜт ɑ ʜ сє κопɑʜтє ɴɑ пʌємє(ɴн)томь 

vojvoda Miotoš 

sa sinom 
Stêpkom 

VlaĊevina kod 

Rogatice (prije 
1463) 

V: 222 

Nosaković ɴосɑκо(вʜћь) 
† ɑ сє ʌєжʜ вƔκʜћь сʜɴь вƔκɑшʜɴь ɴосɑκо(вʜћь) 

(с) своʜомь мɑʜκомь  Ɣжомь 

Vukić sa 

majkom Ruţom 

Mala Gostilja 
kod Višegrada 

(XV) 

V: 220 

Novaković ɴовɑковн(ћ)ь 
… ʌєжʜ прьж(о)вь ɴовɑковн(ћ)ь ɴɑ своʜ ʒємʌʜ ɴɑ 

пʌє(мє)ɴʜто(ʜ) 

Prţov 

Novaković 

Brateljevići kod 

Kladnja (XV) 
V: 235 

Novaković ɴовɑκовʜћ 
1589 ʜєʒƔс …  ʜɑ о д ɑгоʜʌо ɴовɑκовʜћ ʌєжʜ 

овдʜ 

Dragojlo 

Novaković 

Dištica u 

Jelaškama kod 
Olova (1589) 

V: 238 

novi ɴовʜ 

вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴ(ɑ) ɑʒь Богдɑɴь ɴɑ д ɑгɑѣ ɴовʜ 

κɑмєɴʜ постɑвʜχь ɑ сє пʜсɑ вƔκɑш(ʜ)ɴɑ свомь 

гдɴʜ  ɑѣ κоʜ мє Бʜшє вєомѣ сьБʌƔдʜƔ ʒɑто моʌƔ 

вɑсь господо ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ ɴь є є үєтє вѣ 

Бʜтʜ κɑκо оɴь ɑ оɴь ɴє мо є κɑκо вʜ ʜ дɑ вʜстє 

дɑ ћєтє Ɣм ʜтʜ ʜ всʜ вʜ домƔ погʜɴƔтʜ п ɑвʜ ɑ 

пƔсть мʜ сʌɑвɑ үє тʜ сʌѣщ(ʜ) 

Dragaj  
Pojska kod 

Zenice (XV) 
V: 253 

nj ɴь 
† ɑ сє ʌєжн вƔкнћь вƔкүнћь ɑ Ɣснүє ɴɑ ɴь мɑтн 

рɑдωсɑвɑ ɴь сє 
Vukić Vukĉić 

Opliĉići kod 

Ĉapljine (XV) 
V: 33 

nj ɴь 

† вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ 

вʌɑтκо вʌɑ(ћє)вʜћь κоʜ ɴє моʌɑшє ɴʜєдɴогɑ 

үʌовκɑ тьκмо гɴɑ ɑ ωБʜдє мɴого ʒємʌє ɑ домɑ 

погʜБє ɑ ʒɑ ɴʜмь ɴє остɑ ɴʜ сɴь ɴʜ Б ɑть ɑ ɴɑ ɴь 

Ɣсʜұє κɑмʜ ɴєговь воєводɑ мʜωтошь сʌƔжʜ гɴɑ 

Божʜωмь помоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостою κоʜ 

Ɣκопɑ вʌɑтκɑ помєɴƔ Бгɑ 

Vlatko 

VlaĊević 

VlaĊevina kod 
Rogatice (1399-

1415) 

V: 223 

nj ɴь 

вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴ(ɑ) ɑʒь Богдɑɴь ɴɑ д ɑгɑѣ ɴовʜ 

κɑмєɴʜ постɑвʜχь ɑ сє пʜсɑ вƔκɑш(ʜ)ɴɑ свомь 

гдɴʜ  ɑѣ κоʜ мє Бʜшє вєомѣ сьБʌƔдʜƔ ʒɑто моʌƔ 

вɑсь господо ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ ɴь є є үєтє вѣ 

Бʜтʜ κɑκо оɴь ɑ оɴь ɴє мо є κɑκо вʜ ʜ дɑ вʜстє 

дɑ ћєтє Ɣм ʜтʜ ʜ всʜ вʜ домƔ погʜɴƔтʜ п ɑвʜ ɑ 

пƔсть мʜ сʌɑвɑ үє тʜ сʌѣщ(ʜ) 

Dragaj  
Pojska kod 
Zenice (XV) 

V: 253 

nj* ɴь 

… ʌєжʜ Б  …  ьдоєвʜүь (ɴ)ɑ ʒємʌʜ тƔжд(ʜ) 

постɑвʜ ɴɑ ɴь … єɴь п ѣχтѣɴь  ɑдосɑʌ(ʜү)ь 

пɑсто ɑκь мƔ ʜ ωʒ ьκо сʜɴь м(Ɣ) доБ ʜ жʜвь ʜ 

Ɣм (ѣ) сє (п)ʜсɑ д ɑгоє дʜѣ(κ)ь 

 

Zaselak kod 

Zvornika (XV) 
V: 311 
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njega ɴєгɑ 

ɑ сє∶ пншє∶ ɴɑ крьстƔ∶ юрѣɑ∶ дɑ є∶ ʒɴɑтн 

свɑкомƔ∶ үовнкƔ ∶юрɑн∶ нвɴовнћь кɑко∶ стєкоχь 

∶Бʌɑго ∶н ш ɴєгɑ∶ погнБоχ кɑмн∶ Ɣснүє∶ рɑднүь∶ 

ковɑүь 

Juraj Ivanović 
Arapi kod 

Mostara (XV) 
V: 13 

njega ɴєгɑ 

† сє ʌєжʜ мнʌьць црьɴнүь доБрѣ жнвь доБрѣ Ɣмрѣ 

снɴɑ Ɣ ɴєгɑ ɴє Бншє снɴовьць кɑмн спост(ɑ)вɑ н 

то мƔ пнсɑ кƔʌьдƔкь † 

Milac Crniĉ 

Pragani kod 

Zvornika (XIV-

XV) 

V: 310 

njego ɴ(є)го 

вь дьɴʜ Б(ɑ)ɴɑ вєʌʜκ(ɑ)го κƔʌʜɴ(ɑ) Бѣшє 

г ɑ(д)ѣшɑ сƔʜдʜ(ѣ) вєʌʜ Ɣ ɴєг(о) ʜ сьʒʜдɑ … 

св єтɑго ю ʜѣ ʜ сє ʌєжʜ Ɣ ɴ(є)го ʜ жєɴɑ єгвɑ  үє 

поʌожʜ(т)є мє Ɣ ɴєго ɑ сє ʒʜдɑ д ɑжє 

о(χ)мƔүɑɴıɴь ємƔ воʌьı Б є: ɴ(ь) (ɑ)ʒь пʜсχь п о … 

ћь 

sudija Gradêša 

Podbreţje kod 

Zenice (poslije 
1193) 

V: 252 

njego ɴєг(о) 

вь дьɴʜ Б(ɑ)ɴɑ вєʌʜκ(ɑ)го κƔʌʜɴ(ɑ) Бѣшє 

г ɑ(д)ѣшɑ сƔʜдʜ(ѣ) вєʌʜ Ɣ ɴєг(о) ʜ сьʒʜдɑ … 

св єтɑго ю ʜѣ ʜ сє ʌєжʜ Ɣ ɴ(є)го ʜ жєɴɑ єгвɑ  үє 

поʌожʜ(т)є мє Ɣ ɴєго ɑ сє ʒʜдɑ д ɑжє 

о(χ)мƔүɑɴıɴь ємƔ воʌьı Б є: ɴ(ь) (ɑ)ʒь пʜсχь п о … 

ћь 

sudija Gradêša 

Podbreţje kod 

Zenice (poslije 

1193) 

V: 252 

njego ɴєго 

вь дьɴʜ Б(ɑ)ɴɑ вєʌʜκ(ɑ)го κƔʌʜɴ(ɑ) Бѣшє 

г ɑ(д)ѣшɑ сƔʜдʜ(ѣ) вєʌʜ Ɣ ɴєг(о) ʜ сьʒʜдɑ … 

св єтɑго ю ʜѣ ʜ сє ʌєжʜ Ɣ ɴ(є)го ʜ жєɴɑ єгвɑ  үє 

поʌожʜ(т)є мє Ɣ ɴєго ɑ сє ʒʜдɑ д ɑжє 

о(χ)мƔүɑɴıɴь ємƔ воʌьı Б є: ɴ(ь) (ɑ)ʒь пʜсχь п о … 

ћь 

sudija Gradêša 

Podbreţje kod 

Zenice (poslije 
1193) 

V: 252 

njegov ɴєгов 

н постɑвн Бѣʌѣгь сн: снɴь мƔ: вʌькь: н Брɑтнѣ: 

ɴєгов ʌƔБѣɴь: н мєдошь: н прн(Б)нʌь: … :тько үє 

пнсɑɴнє: снє погƔБнтн: прокʌєть: Богомь: н 

снɴомь 

 
Košarići kod 
Ugljevika (XV) 

V: 313 

njegov ɴєговь 

χɑсɑɴь ʜ ɑχмɑть дьвɑ  ɑдʜʌовʜћɑ сʜɴɑ ʜ ωто 

стɑ ʜ χɑсɑɴь Ɣм о є ʜ ωто Бʜєшє є ь Бʜшє 

ƔʒƔ ьχƔ үовєκє ɑ юɴɑүє юɴɑκɑ ʜ тоʜ ɴєговь 

Б ɑть ɑχмɑть вєʌʜκє жɑʌостʜ  ɑдʜ пʜсɑшє ωвω ʜ 

дɑ є Бʌɑсовєɴь тκо ћє п оʜтʜ ʜ п оκʌєт є κωʜ 

п ʜвɑʌʜтʜ 

Hasan i Ahmat 

Radilović 

Ĉadovina kod 
Rogatice (XV-

XVI) 

V: 217 

njegov ɴєговь 

† вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ 

вʌɑтκо вʌɑ(ћє)вʜћь κоʜ ɴє моʌɑшє ɴʜєдɴогɑ 

үʌовκɑ тьκмо гɴɑ ɑ ωБʜдє мɴого ʒємʌє ɑ домɑ 

погʜБє ɑ ʒɑ ɴʜмь ɴє остɑ ɴʜ сɴь ɴʜ Б ɑть ɑ ɴɑ ɴь 

Ɣсʜұє κɑмʜ ɴєговь воєводɑ мʜωтошь сʌƔжʜ гɴɑ 

Божʜωмь помоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостою κоʜ 

Ɣκопɑ вʌɑтκɑ помєɴƔ Бгɑ 

Vlatko 
VlaĊević 

VlaĊevina kod 

Rogatice (1399-

1415) 

V: 223 

njegov ɴєговь 

сє ʒɑʌмєɴɴʜє κɴєʒɑ  ɑдоѣ вєʌʜκогɑ κɴєʒɑ 

Босɑɴсκогɑ ɑ постɑвʜ є сʜɴь ɴєговь κɴєʒь  ɑдʜүь 

ʒ Божʜомь помоћю ʜ своʜχь вѣ ɴѣχь ɑ с ʜɴомь 

ɴʜєдɴомь ʜɴомь помоұʜю ɴєго сɑмь оɴь 

knez Radoje 
Toplica u 
Lepenici (1405-

1417) 

V: 251 

njegov* ɴєговь ɑ сє ʌєжн снɴь мон прнБнʌо … н ɴєговь … Pribilo 

Šćenica u 

Popovu polju 
(XV) 

V: 119 

njegov* ɴєговь 

сє ʌєжʜ ʌƔкь сʜɴь пɑвʌɑ пʌɑвʜүʜћь ɑ сє пʜшє 

Брɑть ɴєговь рɑдʜɴь Брɑтє доБɑрь тʜ вь дƔшʜ 

твоє ɴɑ ʌ … 

Luka 
Brajkovići kod 

Bile (XVI) 
T: 6 

njegove ɴєговє 

сє˖ κƔћɑ˖ мʜʌƔтʜɴɑ˖ мɑ оєв(ʜћɑ) ʜ ɴєговє˖ 

жєɴє˖ вʌɑдʜсɑвє ʜ ɴʜю дʜтцє ʜ ʜ Ɣ ʜмє мʜʌƔтʜɴь 

дɑ сє˖ ɴʜтκо ь˖ ɴє стɑвʜ˖ ш ɴʜмь 

Milutin 

Marojević 

Carevac u 

Starom selu kod 
Glamoĉa (XV) 

V: 261 

njegovih ɴєговʜχь 

… (ʌ)єжє вєсєоκо гоʌoБовʜћь ɴɑ свωʜ ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜто ɑ постɑвʜ ɴєговʜχь сєдɑмь сʜɴовь ɴɑ 

ɴємь Бʜʌʜгь 

Veseoko 

Golobović 

Snijeţnica kod 

Zvornika (XV) 
V: 305 
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njegoviju ɴєговʜю 

† вɑ ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ стɑго дχɑ ɑ сє дво ь 

воєводє мɑсɴɑ ʜ ɴєговʜю сɴƔ  ɑдосʌвɑ ʜ 

м осʌвɑ сє пʜсɑ  ɑБь Бжʜ ʜ стɑго дмʜт ʜѣ Ɣ дɴʜ 

гдɴɑ κ ɑʌɑ Ɣг ьсκогɑ ʌоʜшɑ ʜ гɴɑ Бɑɴɑ 

Босɑɴьсκогɑ тв ьтκɑ тκо Бʜ то пот ьʌь дɑ є 

п оκʌєть ωц мь ʜ сɴомь ʜ стʜмь дχомь 

vojvoda Masan 
Donja Dreţnica 

(1355-1357) 
V: 15 

njegovim ɴєговʜмь 

… овʜ … ɑɴʜɴь ɑ погʜБє ɴ … сцʜп … (г)осподʜɴʜ 

п ʜвƔ … вʜ доБ ɑ … ɴɑ ш ɴєговʜмь Б ɑтомь 

гоʜүʜɴ … дɑɴь үɑсɑ ʜ постɑвʜ Бʜʌʜгь го … ɴь 

вƔκосɑвь ʜ Б ɑтɑ мƔ Б ɑѣ … (Б) ɑтʜωмь 

 
Vraţići kod 
Ĉelića (XV) 

V: 283 

njegovo ɴєгово 
ɑ сєн ʌєжн рɑдовɑɴ рɑконвнћ прокʌєть тко ћє 

тƔћнɴ ʌєү вєћє ɴєгово пʌємє 

Radovan 

Rakojvić 

Ĉerin kod 

Ĉitluka (XIV) 
V: 5 

njem ɴмь 

сє єсть поκоʜщє оБ ɑдɑ χ (ж)ʜүʜћɑ ʜ доБ ѣ жʜ(χ) 

ɴɑ сʜємь свѣтƔ ʜ ʌ(є)жє ɴ(ɑ) своєʜ ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ в ьχƔ мѣсχ ʜ постɑвʜ ɴɑ ɴмь сʜ 

Бѣʌгь сʜɴь єго 

Obrad Hr(ţ)iĉić 
Vakuf kod 
Šibošnice (XV) 

V: 285 

njem ɴєм † сє ʌєж(н) … ʒєм … жɑʌо … ɴɑ ɴєм … двɑ сы …  
Bijeljina 
(XIV/XV) 

B: 6 

njem ɴєм рɑно ɑкєʌɑ м … шє ɴɑ ɴєм … Rajo Akelja Bijeljina (XV) B: 12 

njem ɴємь 

сє ʌєжʜ т (ʜ)вκо … ʜћь ɴɑ своєʜ … ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ʜ постɑвʜшє ɴɑ ɴємь сʜ Бʜгь үєтʜ ʜ 

сʜɴовє мʜод ɑгь ʜ  ɑтκо ʜ вєсєоκо ı ѣκоБь 

Tr(i)vko 

Stanovi kod 

Koraja u 
Loparama (XV) 

V: 292 

njem ɴємь 
† сє ʌєжʜ мнχɑʌь вєсєʌнɴовн(ћь) ɑ постɑвнстɑ 

внстɑ … ɴємь … мєɴ в … ɑтɑ … 

Mihal 

Veselinović 

Gornji 

Dragaljevac 

kod Bijeljine 
(XV) 

V: 294 

njem ɴємь 

… (ʌ)єжє вєсєоκо гоʌoБовʜћь ɴɑ свωʜ ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜто ɑ постɑвʜ ɴєговʜχь сєдɑмь сʜɴовь ɴɑ 

ɴємь Бʜʌʜгь 

Veseoko 

Golobović 

Snijeţnica kod 

Zvornika (XV) 
V: 305 

njem ɴємь 
сє ʌєжʜ воʌьєдьɴь Ɣмрє ɑ сє ɴɑ ɴємь спостьвн 

дɑмѣьɴ 
Voljedan 

Podgradac kod 
Bratunca (XV) 

V: 318 

njem ɴємь 
сн χрɑмъ повн поп вƔүωсɑв ɑ с ɴємь χрнстɴн 

Бжон мɑрко кɑмн сɑпнсɑ сто домь 

Crkva sv. 

Nikole 

Panik kod 

Bileće (1474) 
V: 134 

njem* ɴємь 
ɑ сє ʌєжн … ьць χор(н)ћь ɑ постɑв(н) (ɴ)ɑ ɴємь 

Бѣʌѣ(гь) … стɑɴь Бр(ɑть) ıє го †  
Lipik kod 
Bijeljine (XV) 

V: 295 

njem* ɴємь 

† сє ʌєжʜ Брɑɴко вєрьков(нћь) … ʒємʌн ɴɑ 

пʌємєɴнтон п … ɴɑ ɴємь Брɑтнѣ Бѣʌѣгь 

мнʌьБрɑть н мнʌько  н снɴь о … нʌько ɑ пнсɑ гɑ 

прѣрɑдь днѣ(к)ь тврьдѣɴовнүь 

Branko 

Verković 

Kikaĉi kod 

Tuzle (XV) 
V: 297 

njemu ɴємƔ 
… ɴɑ пʌ … ʜ постɑвʜшє … ɴємƔ κɑмєɴ … ɴов ʜ 

гость ʜ … κоє ʜ  ɑдоє сɴь  

Košarići kod 
Ugljevika (XV-

XVI) 

V: 312 

njen ɴє 

† вь ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ ст го дχ ɑ сє ʌєжʜ  ɑБɑ Бж ʜɑ 

поʌʜχ ɑɴʜ⊦ɑ ɑ ʒовомь мʜ ьсκʜмь госпо⊦ɑ 

 ɑдɑүɑ жоyпɑɴɑ ɴєɴьцɑ үʜχо ʜћɑ κƔүьɴʜцɑ ɑ 

ɴєвѣстɑ жƔпɑɴɑ в ɑтьκɑ ʜ сʌƔгє дɑБʜжʜвɑ ʜ 

тєпьүʜıє  стʜпьκɑ ɑ κьүʜ жƔпɑɴɑ мʜʌьтѣɴɑ 

д ɑжʜвоıє вʜκɑ ɑ κɑʒɴьцƔ сɴʜκƔ сєст ɑ ɑ постɑвʜ 

сь Бѣʌѣгь ɴє сɴ ь дɑБʜжʜвь с Бжʜωмь помощʜю 

сɑмь (с) своʜмʜ ʌƔдьмʜ ɑ вь дɴ(ʜ) гдɴɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ 

Polihranija 

Radaĉa 

Veliĉani u 

Popovu polju 
(1377-1391) 

V: 102 

njim ɴʜмь 

† вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ 

вʌɑтκо вʌɑ(ћє)вʜћь κоʜ ɴє моʌɑшє ɴʜєдɴогɑ 

үʌовκɑ тьκмо гɴɑ ɑ ωБʜдє мɴого ʒємʌє ɑ домɑ 

погʜБє ɑ ʒɑ ɴʜмь ɴє остɑ ɴʜ сɴь ɴʜ Б ɑть ɑ ɴɑ ɴь 

Ɣсʜұє κɑмʜ ɴєговь воєводɑ мʜωтошь сʌƔжʜ гɴɑ 

Божʜωмь помоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостою κоʜ 

Ɣκопɑ вʌɑтκɑ помєɴƔ Бгɑ 

Vlatko 
VlaĊević 

VlaĊevina kod 

Rogatice (1399-

1415) 

V: 223 
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njim ɴʜмь 

сє˖ κƔћɑ˖ мʜʌƔтʜɴɑ˖ мɑ оєв(ʜћɑ) ʜ ɴєговє˖ 

жєɴє˖ вʌɑдʜсɑвє ʜ ɴʜю дʜтцє ʜ ʜ Ɣ ʜмє мʜʌƔтʜɴь 

дɑ сє˖ ɴʜтκо ь˖ ɴє стɑвʜ˖ ш ɴʜмь 

Milutin 

Marojević 

Carevac u 

Starom selu kod 

Glamoĉa (XV) 

V: 261 

o о о дɑ сє ʒɴɑ грєБь χƔмко вƔкнћєвнћɑ 
Humko 
Vukićević 

Gornji Turanji 

kod Trebinja 

(XVI-XVII) 

V: 126 

o о 
1589 ʜєʒƔс …  ʜɑ о д ɑгоʜʌо ɴовɑκовʜћ ʌєжʜ 

овдʜ 

Dragojlo 
Novaković 

Dištica u 

Jelaškama kod 

Olova (1589) 

V: 238 

o ω 

см 1701 † χс кɑ сы ст  ын н Бжств  ɴн χрɑмь ст   го 

оц(ɑ) … ɴнкоʌн сьʒндɑ сє н ωБɴовн вь (ʌ)ѣто 

 ʒмв  трƔдн жє сє ω сємь (с)тѣмь χрɑмє вωєводɑ 

рɑдоє χр(ɑБрєɴь) 

Crkva sv. 

Nikole 

Trijebanj kod 

Stoca (1534) 
V: 50 

o ω 
сɑн кɑмн ωстонɴь н ово прɑвн рɑдоє ω дɑ є 

проост 
Ostoja 

Pridvorica kod 

Uloga (XV-

XVI) 

V: 181 

o ω 

вɑ ʜмє твоє п ʜүʜстɑ т оʜцє гдɴɑ гстʜ мʜʌƔтʜɴɑ 

Бʜʌʜгь  одомь ц ьɴʜүɑɴь погʜБ(є) ʜɴо ɴєго ʌʜ 

мʜʌостʜ Божʜєʜ жʜтʜє ɑ жʜχь Ɣ үɑстє Босɑɴκє 

гсподє п ʜмʜχь дɑ овє ω вєʌʜκє гсподє ʜ 

вʌɑстєо ʜ ω г ьүκє гсподє ɑ всє вʜдомо 

gost Milutin 
Humsko kod 

Foĉe (1318) 
V: 190 

o ω 

вɑ ʜмє твоє п ʜүʜстɑ т оʜцє гдɴɑ гстʜ мʜʌƔтʜɴɑ 

Бʜʌʜгь  одомь ц ьɴʜүɑɴь погʜБ(є) ʜɴо ɴєго ʌʜ 

мʜʌостʜ Божʜєʜ жʜтʜє ɑ жʜχь Ɣ үɑстє Босɑɴκє 

гсподє п ʜмʜχь дɑ овє ω вєʌʜκє гсподє ʜ 

вʌɑстєо ʜ ω г ьүκє гсподє ɑ всє вʜдомо 

gost Milutin 
Humsko kod 

Foĉe (1318) 
V: 190 

o ω  

† в ь   ʌ ѣ т о   цɴɑ ɑʒь рɑБь χ Ɣ  Б г Ɣ  гдɴь χєрцєгь 

с т є φ ɑ ɴ  вьʒдв гоχ χрɑмь с т г о  в є ʌ к о м Ɣ ү ɴ ɑ  χ в ɑ  

гєωрг ɑ м о ʌ є  ємƔ дɑ помоʌнть сь ω  мɴѣ 

грѣштɴомь вʌɑдцѣ моıє мƔ χ Ɣ  † 

Crkva sv. 
ĐorĊa 

Sopotnica kod 
Goraţda (1454) 

V: 193 

oba ωБɑ 

ʜ Ɣ томь стєћє ж(ʜ)χ  поүтєɴо ʜ сʌɑвɴо є є ʒɴɑχь 

дɑ є Ɣм … ɑ тɑʜ г єБь  Ɣүʜɴʜχ(ь) (Ɣ)ʒвƔκоχ  ʒɑ 

свогɑ  жʜвотɑ  БоyдƔћє(м)оy ʜ посʌ(ʜ) 

оyʒвƔүєɴ(ʜѣ) г єБɑ ɴɑ үєтв ьто ʌʜто тоʜ пʜсɑχь 

ɴɑ үƔɑɴ ɑ п ʜдɑʌʜ сє Б(ог)Ɣ ωБɑ ɴɑ ʌʜт(ʜ)χь κʜ … 

мь жʜв … 

 

Gornje Turbe 
kod Travnika 

(1451) 

V: 255 

oba оБɑ 
ʜєʒƔсь ɑ сє ʌєжє дьвɑ Брɑтɑ рɑдʜвоʜ ʜ рɑдɑɴь ʜ 

Ɣмрʜє оБɑ Ɣ єдɑɴь дɑɴь 
Radivoj i Radan 

Podţablje kod 

Neuma (XVI) 
P:1 

oba* ωБɑ † ɑ сє: Ɣсѣүє: рɑдоє: ковɑүь ωвɑн ωБɑ: кɑмєɴɑ  

Ţakovo u 

Popovu polju 
(XV) 

V: 105 

Obara* ωБɑ ɑ 
ω во мʌʜɴʜцє (κ)Ɣпʜ вƔʜɴ ʜ үƔ о Бʜʌʜћ ʜ поκ ʜ 

гɑв о ƔүƔκɑʌо ωт сʜмє ωБɑ ɑ ұψмг  
Jošanica kod 
Duvna (1543) 

V: 258 

obide ωБʜдє 

† вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ 

вʌɑтκо вʌɑ(ћє)вʜћь κоʜ ɴє моʌɑшє ɴʜєдɴогɑ 

үʌовκɑ тьκмо гɴɑ ɑ ωБʜдє мɴого ʒємʌє ɑ домɑ 

погʜБє ɑ ʒɑ ɴʜмь ɴє остɑ ɴʜ сɴь ɴʜ Б ɑть ɑ ɴɑ ɴь 

Ɣсʜұє κɑмʜ ɴєговь воєводɑ мʜωтошь сʌƔжʜ гɴɑ 

Божʜωмь помоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостою κоʜ 

Ɣκопɑ вʌɑтκɑ помєɴƔ Бгɑ 

Vlatko 

VlaĊević 

VlaĊevina kod 
Rogatice (1399-

1415) 

V: 223 

obideh оБʜдєχь 
… χ єʌ(ɑ) мɴогє ʒємʌє оБʜдєχь ʜ (д)омомь доћоχь 

(п)оүтєɴо постɑχь ʜ ɴ(ɑ) свωʜ Бɑщ(ʜ)ɴʜ (ʌє)гоχь 
Hrelja 

Donja 

Presjenica 

ispod 
Treskavice 

(XIV) 

V: 206 

obnovi ωБɴовн 

см 1701 † χс кɑ сы ст  ын н Бжств  ɴн χрɑмь ст  го 

оц(ɑ) … ɴнкоʌн сьʒндɑ сє н ωБɴовн вь (ʌ)ѣто 

 ʒмв  трƔдн жє сє ω сємь (с)тѣмь χрɑмє вωєводɑ 

рɑдоє χр(ɑБрєɴь) 

Crkva sv. 
Nikole 

Trijebanj kod 
Stoca (1534) 

V: 50 

Obrad оБр(ɑ)дь † сє пнсɑ оБр(ɑ)дь п(о)повʌьɴɑ сьɨɴь ɴɑ грƔБɑүƔ  

Boljuni kod 
Stoca (oko 

1477) 

V: 64 
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Obrad оБрɑд 

† сє ʌєжн сʌɑднмѣ снɴь  ɴɑ свон   ʒємʌ(н) … 

(пʌємє)ɴнтон  ɑ постɑ(вн)шє  сн Б … ьмь 

снɴовь  оБрɑд … н   мь 

Sladimja 
Štrepci kod 

Zovika (XV) 
V: 284 

Obrad оБ ɑдь 

ʜ Бɑɴʜ пʜсɑχь κ ʜʌє жƔпɑɴь ɑʒъ пʜсɑχъ дєсʜвоʜ 

  … ɑБ ʜ ɑʒъ пʜсɑχь сє пʜсɑ  ɑдоχɴɑ κ ъстʜѣɴɴь 

дєсѣɴь ьɑть … євʜть пʜсɑ (Ɣ) дьɴʜ Бɑɴ(ɑ) 

стѣпɑɴ(ɑ) БогƔ дɑʜ ʒьд ɑвʜє ɑ мь(ɴ)ѣ жʜвоть ɑʒь 

пʜсɑ оБ ɑдь сʜүь мʜʌгост 

Kulinova ploĉa, 

natpisi u 

krugovima 

Biskupići-

Muhašinovići 
kod Visokog 

(XIV) 

V: 254 

Obrad ωБрɑдь 
† сє ʌєжн доБрнʌо прнБнʌовнћь (с) снɴовцємь ш 

ʌƔБєтомь ɑ пнсɑ ωБрɑдь крɑнковнћь 

Dobrilo 
Pribilović sa 

sinovcem 

Ljubetom 

Staro Slano kod 

Trebinja (XIV-
XV) 

V: 110 

Obrada оБрɑдɑ 
ɑ сє ʌєжє ɴɑ оБрɑдɑ довнћɑ гроБɴнцн снє Брɑнкє 

ʌƔкɑ ѣ ɴє могƔ Бнтн кɑко Бнћєтє 
Luka 

Svitava kod 

Ĉapljine (XVI-

XVII) 

V: 30 

Obrada оБ ɑдɑ 

сє єсть поκоʜщє оБ ɑдɑ χ (ж)ʜүʜћɑ ʜ доБ ѣ жʜ(χ) 

ɴɑ сʜємь свѣтƔ ʜ ʌ(є)жє ɴ(ɑ) своєʜ ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ в ьχƔ мѣсχ ʜ постɑвʜ ɴɑ ɴмь сʜ 

Бѣʌгь сʜɴь єго 

Obrad Hr(ţ)iĉić 
Vakuf kod 

Šibošnice (XV) 
V: 285 

Obrada ωБ ɑдɑ 

ɑ сє ʌєжʜ вƔκь сʜɴь κɴєʒɑ ωБ ɑдɑ (с) сєст омь 

єʌомь ʜ поκɑмєɴовɑ гɑ мɑтʜ ɑɴɑ κʌєть ʜ 

п оκʌ(є)ть тκо ћє κ є(ɴƔ)тʜ Ɣ мє 

Vuk i Jela 

Podgradinje u 

Gornjem 

Hrasnu (XV-
XVI) 

V: 83 

Obradoviĉ* оБрɑдовнү(ь) 
ɑ сє ʌєжʜ рɑдоє прнгоєвнүь оБрɑдовнү(ь) ɑ 

постɑ(в)н Бѣʌѣгь мɑтн тврьднсɑвɑ 

Radoje 

Prigojeviĉ 
Obradoviĉ 

Košarići kod 

Ugljevika (XV) 
V: 314 

Obradović ωБрɑдовнћь 

† сє ʌєжн доБрнʌо Божнћковнћь ʒ Брɑтомь 

рɑдоємь н снɴовцємь пʌɑвцємь ɑ пнсɑ нвко 

ωБрɑдовнћь 

Dobrilo 

Boţićković sa 

bratom 
Radojem i 

sinovcem 

Plavcem 

Staro Slano kod 
Trebinja (XV) 

V: 111 

obraz оБ ɑʒъ 

сʜ  ц κвъ Бɑɴъ κоyʌʜɴъ ʒʜдɑ єг(дɑ пʌ)ѣɴʜ 

κоyчєвъсκо ʒɑго ʜє: ʜ ɴɑ єɴɑɴ оyг ом(ъ) … оy 

подъго ѣ сʌѣпʜчʜщъ ʜ постɑвʜ своʜ оБ ɑʒъ 

(ɴɑдъ) п ɑгомъ: Б ъ  дɑʜ Бɑɴоy κоyʌʜɴоy ʒд ɑвъє ʜ 

Бɑɴʜ воʜ сʌɑвʜ 

Kulinova ploĉa 

Biskupići-

Muhašinovići 
kod Visokog 

(1193) 

V: 254 

Oca оц(ɑ) 

см 1701 † χс кɑ сы ст  ын н Бжств  ɴн χрɑмь ст  го 

оц(ɑ) … ɴнкоʌн сьʒндɑ сє н ωБɴовн вь (ʌ)ѣто 

 ʒмв  трƔдн жє сє ω сємь (с)тѣмь χрɑмє вωєводɑ 

рɑдоє χр(ɑБрєɴь) 

Crkva sv. 

Nikole 

Trijebanj kod 

Stoca (1534) 
V: 50 

Oca оцɑ 

† Ɣ ʜмэ оцɑ ʜ сɴɑ ʜ стɑго дχ(ɑ) ɑ сэ цκʜ ɑћʌɑ 

мʜʌɑ ɑ ʒʜдɑ  Ɣ κъ смʜ ъ сʜɴъ г эвъ жƔп  Ɣ  Ɣɴъ 

ʜ ж(є)ɴɑ эгɑ пɑ(в)ʜцɑ 

Humaĉka ploĉa 
Humac kod 

Ljubuškog (XI) 
V: 14 

Oca оцɑ 
† вɑ нмє оцɑ н снɴɑ свєтогɑ дƔχɑ ɑ сє ʌєжн 

вƔкосɑвь ʌƔпүнүь † 

Vukosav 
Ljupĉiĉ 

Prokletnica na 

Visoĉici planini 

(XV) 

V: 175 

Oca оцɑ 

вь ʜмє оцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєтогɑ дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ г ƔБɑүɑ 

воєводє мʜотошɑ поүтєɴɑ ʜ Ɣ т … дєѣɴомь свомь 

ɴɑ п(ʌє)мє(ɴн)том 
 

Seljani kod 

Rogatice (XV) 
V: 218 

Oca ωцɑ 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 

Milošević  

Koĉerin kod 

Lištice (1410-
1411) 

V: 1 

oca ωцɑ 

дɑ сє ʒɴɑ кɑко Бн Ɣ мɑркɑ пєтровнћь ωсɑмь 

снɴовɑ ωд пʌємєɴɑ понмнʌнћь н Ɣснкошє 

кɑмєɴь ɴɑ ωцɑ мɑркɑ н ɴɑ мɑтєрь днвɴƔ 

Petrović Marko 

i Divna 

Ledinac kod 

Lištice (XV) 
V: 2 

oca ωцɑ 
ɑ сє ʌєжн вʌɑћ вʌɑднсɑʌнћ пншє сєморɑд снүє 

вƔк ɴɑ ωцɑ 
VlaĊ Vladisalić 

Boljuni kod 

Stoca (XV-

XVI) 

V: 66 
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oca ωцɑ 
ɴєкɑ сє ʒɴɑ ɑ сє ʌєжн вƔкь Бɑтрнћєвнћ огрɑдн 

вƔүнɴɑ ωцɑ н доБрƔ мɑтєрь єʌнцƔ 

Vuk Batrićević 

i Jelica 

Trnovica kod 

Bileće (XVI-

XVII) 

V: 157 

Oca ωцɑ 
вɑ нмє ωцɑ сɴıьɑ н свɑтго дƔχɑ снє доБрн ʌєжнƔ 

ɑ сɑ мɴомь … кƔ  

Kalinovik 

(XVI) 
V: 184 

Oca ωцɑ 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ (с)ɴɑ ʜ свєтогɑ д(χɑ) (сє) ʌєжʜ 

доБ ʜ Бдɑɴь доБ огɑ домьшє ωʒ ѣɴовʜүɑ сʜɴь Ɣ 

тоʜ доБɑ Ɣм ѣχь ɴʜ сє Бѣχь ωм ɑʒʜʌь ʒʌƔ ɴʜ 

доʜ(до) доБ Ɣ ʜ κто мє ʒɴɑшє всɑκь мє жɑʌɑшє 

доБ ь χотѣχь юɴɑκь Бʜтʜ ɑʌʜ мʜ см ѣть п ѣκ ɑтʜ 

ω(т)ʜдоχь (ωт) ωтьцɑ вєωмʜ пєүɑωɴɑ ʜ 

пκʌ(о)ɴʜо всоʜ моʜωʜ д жʜɴʜ ʜ Бʌмь ʌБьвтʜ ɴѣχь 

κ моєʜмь вс(ʜ)мь поћʜ  дɑɴовʜү χɑɴь сω 

Bogdan 
Ozrênoviĉ 

Blaţevići kod 

Rogatice 

(poslije 1486) 

V: 211 

Oca ωцɑ 

† вь ʜмє ωцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєто(гɑ) дχ ɑ сє ʌєжʜ 

воєводɑ мʜωтошь (с) своʜмь (с)ʜɴомь стѣпκомь 

свомƔ гдɴƔ вʌɑтκƔ вʌɑћєвʜћƔ κоɴь ɴогƔ κоʜ мƔ 

посʌƔжʜ жʜвƔ ɑ м ьтвɑ поБʜʌʜжʜ Божʜмь 

(п)омоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостʜю ʜ п ɑвʜ 

воєводɑ мʜωтошь ʜ мɴого ωт моє  Ɣκє ɴɑ ʒємʌʜ 

Бʜ ɑ ѣ ɴʜ ωт єɴɴє ɴʜκо ь ɴє Бʜ м ьтвь ɴє χ гɑ 

ƔБʜт ɑ ʜ сє κопɑʜтє ɴɑ пʌємє(ɴн)томь 

vojvoda Miotoš 

sa sinom 

Stêpkom 

VlaĊevina kod 

Rogatice (prije 

1463) 

V: 222 

Oca ωцɑ 
вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свтɑго дχɑ ɑ сє ʌєжʜ 

 ɑдомʜ ь ю ʜсɑʌʜћь ɴɑ своєʜ ʒємʌʜ пʌємєтɴо 

Radomir 

Jurisalić 

Olovci kod 

Stupara (XV) 
V: 237 

Oca ωцɑ 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтг ɑ дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

κɴєʒь Бɑтʜћь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ 

мʜʌостʜю Бжʜ омь ʜ сʌɑвɴогɑ гɴдɴ ɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ κɴєʒь Босɑɴьсκʜ ɴɑ вʜсоκомь сє поБоʌʜχь 

ɴɑ дƔБоκƔмє мє дɴь доʜдє сʜ Бʜʌʜгь постɑвʜ 

госпоѣ вƔκɑвɑ с моʜмʜ доБ ʜмʜ жʜвƔ мʜ вѣ ɴо 

сʌƔжɑшє ʜ м твƔ мʜ посʌƔжʜ 

knez Batić 

Kopošići kod 

Ilijaša 

(16.8.1420-
18.8.1421) 

V: 245 

Oca ωцɑ 

вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴ(ɑ) ɑʒь Богдɑɴь ɴɑ д ɑгɑѣ ɴовʜ 

κɑмєɴʜ постɑвʜχь ɑ сє пʜсɑ вƔκɑш(ʜ)ɴɑ свомь 

гдɴʜ  ɑѣ κоʜ мє Бʜшє вєомѣ сьБʌƔдʜƔ ʒɑто моʌƔ 

вɑсь господо ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ ɴь є є үєтє вѣ 

Бʜтʜ κɑκо оɴь ɑ оɴь ɴє мо є κɑκо вʜ ʜ дɑ вʜстє 

дɑ ћєтє Ɣм ʜтʜ ʜ всʜ вʜ домƔ погʜɴƔтʜ п ɑвʜ ɑ 

пƔсть мʜ сʌɑвɑ үє тʜ сʌѣщ(ʜ) 

Dragaj  
Pojska kod 
Zenice (XV) 

V: 253 

Oca ωц ɑ 

† вɑ ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ стɑго дχɑ ɑ сє дво ь 

воєводє мɑсɴɑ ʜ ɴєговʜю сɴƔ  ɑдосʌвɑ ʜ 

м осʌвɑ сє пʜсɑ  ɑБь Бжʜ ʜ стɑго дмʜт ʜѣ Ɣ дɴʜ 

гдɴɑ κ ɑʌɑ Ɣг ьсκогɑ ʌоʜшɑ ʜ гɴɑ Бɑɴɑ 

Босɑɴьсκогɑ тв ьтκɑ тκо Бʜ то пот ьʌь дɑ є 

п оκʌєть ωц мь ʜ сɴомь ʜ стʜмь дχомь 

vojvoda Masan 
Donja Dreţnica 

(1355-1357) 
V: 15 

Oca ωц ɑ 

† вь ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ ст го дχ ɑ сє ʌєжʜ  ɑБɑ Бж ʜɑ 

поʌʜχ ɑɴʜ⊦ɑ ɑ ʒовомь мʜ ьсκʜмь госпо⊦ɑ 

 ɑдɑүɑ жоyпɑɴɑ ɴєɴьцɑ үʜχо ʜћɑ κƔүьɴʜцɑ ɑ 

ɴєвѣстɑ жƔпɑɴɑ в ɑтьκɑ ʜ сʌƔгє дɑБʜжʜвɑ ʜ 

тєпьүʜıє  стʜпьκɑ ɑ κьүʜ жƔпɑɴɑ мʜʌьтѣɴɑ 

д ɑжʜвоıє вʜκɑ ɑ κɑʒɴьцƔ сɴʜκƔ сєст ɑ ɑ постɑвʜ 

сь Бѣʌѣгь ɴє сɴ ь дɑБʜжʜвь с Бжʜωмь помощʜю 

сɑмь (с) своʜмʜ ʌƔдьмʜ ɑ вь дɴ(ʜ) гдɴɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ 

Polihranija 

Radaĉa 

Veliĉani u 
Popovu polju 

(1377-1391) 

V: 102 

Oca ωтцɑ 

† вь нмє ωтцɑ н снɴ(ɑ) н свєтогɑ дχɑ ɑ сє кɑмн 

стɑп⊦ɑɴɑ трѣдɑɴовнћь † ɑ сє пнсɑ ⊦ɑ дк 

ɴɑповнщь 

Stapjan 

Trêdanović 

Hodovo kod 
Stoca (XV-

XVI) 

V: 52 

Oca ωтцɑ 

† вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ 

вʌɑтκо вʌɑ(ћє)вʜћь κоʜ ɴє моʌɑшє ɴʜєдɴогɑ 

үʌовκɑ тьκмо гɴɑ ɑ ωБʜдє мɴого ʒємʌє ɑ домɑ 

погʜБє ɑ ʒɑ ɴʜмь ɴє остɑ ɴʜ сɴь ɴʜ Б ɑть ɑ ɴɑ ɴь 

Ɣсʜұє κɑмʜ ɴєговь воєводɑ мʜωтошь сʌƔжʜ гɴɑ 

Божʜωмь помоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостою κоʜ 

Vlatko 

VlaĊević 

VlaĊevina kod 

Rogatice (1399-
1415) 

V: 223 
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Ɣκопɑ вʌɑтκɑ помєɴƔ Бгɑ 

Oca ωтцɑ 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 

Staro Selo kod 

Donjeg Vakufa 

(XIV-XV) 

V: 279 

oca ωтьцɑ 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ (с)ɴɑ ʜ свєтогɑ д(χɑ) (сє) ʌєжʜ 

доБ ʜ Бдɑɴь доБ огɑ домьшє ωʒ ѣɴовʜүɑ сʜɴь Ɣ 

тоʜ доБɑ Ɣм ѣχь ɴʜ сє Бѣχь ωм ɑʒʜʌь ʒʌƔ ɴʜ 

доʜ(до) доБ Ɣ ʜ κто мє ʒɴɑшє всɑκь мє жɑʌɑшє 

доБ ь χотѣχь юɴɑκь Бʜтʜ ɑʌʜ мʜ см ѣть п ѣκ ɑтʜ 

ω(т)ʜдоχь (ωт) ωтьцɑ вєωмʜ пєүɑωɴɑ ʜ 

пκʌ(о)ɴʜо всоʜ моʜωʜ д жʜɴʜ ʜ Бʌмь ʌБьвтʜ ɴѣχь 

κ моєʜмь вс(ʜ)мь поћʜ  дɑɴовʜү χɑɴь сω 

Bogdan 
Ozrênoviĉ 

Blaţevići kod 

Rogatice 

(poslije 1486) 

V: 211 

Ocem ωц ємь 

† вɑ ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ стɑго дχɑ ɑ сє дво ь 

воєводє мɑсɴɑ ʜ ɴєговʜю сɴƔ  ɑдосʌвɑ ʜ 

м осʌвɑ сє пʜсɑ  ɑБь Бжʜ ʜ стɑго дмʜт ʜѣ Ɣ дɴʜ 

гдɴɑ κ ɑʌɑ Ɣг ьсκогɑ ʌоʜшɑ ʜ гɴɑ Бɑɴɑ 

Босɑɴьсκогɑ тв ьтκɑ тκо Бʜ то пот ьʌь дɑ є 

п оκʌєть ωц мь ʜ сɴомь ʜ стʜмь дχомь 

vojvoda Masan 
Donja Dreţnica 

(1355-1357) 
V: 15 

ocu ω(т)ьцƔ † ɑ сє пншє ω(т)ьцƔ мнʌьɴƔ с(н)ɴь … внүь  

Paoĉa kod 

Ţitomislića 
(XVI) 

V: 195 

ocu ωц(Ɣ) 
ɑ сє ʌєжн пєтко рɑнковнћь ɴɑ своωн Бɑщнɴн 

корɑю сн Бʌгь постɑв(н) ωц(Ɣ) рɑнко 
Petko Rajković 

Koraj u 

Loparama 
(1463) 

V: 289 

ocu ωтьцƔ 

† сє ʌєжʜ Брɑтьмнω Б ɑнκовʜћь Боʌє ɑдовь 

ƔɴƔκь ɴɑ своωʜ ʒємьʌʜ пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ … ɑκовʜ 

… (т)ьκо ћє сʜ (Бʜ)ʌʜгь погƔБ(ʜ)тʜ погƔБʜ (г)ɑ Б гь 

† постɑвʜ Бʜʌ(ʜ)г сʜɴь єговь ɴɑʜмʌɑдʜʜ Б ɑтоʌь 

своємƔ ωтьцƔ ɴ … ɑ … т … 

Bratmio 
Brajković 

Peljave u 
Priboju (XV) 

V: 304 

od ωд 

дɑ сє ʒɴɑ кɑко Бн Ɣ мɑркɑ пєтровнћь ωсɑмь 

снɴовɑ ωд пʌємєɴɑ понмнʌнћь н Ɣснкошє 

кɑмєɴь ɴɑ ωцɑ мɑркɑ н ɴɑ мɑтєрь днвɴƔ 

Petrović Marko 

i Divna 

Ledinac kod 

Lištice (XV) 
V: 2 

od ωт 

† вь ʜмє ωцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєто(гɑ) дχ ɑ сє ʌєжʜ 

воєводɑ мʜωтошь (с) своʜмь (с)ʜɴомь стѣпκомь 

свомƔ гдɴƔ вʌɑтκƔ вʌɑћєвʜћƔ κоɴь ɴогƔ κоʜ мƔ 

посʌƔжʜ жʜвƔ ɑ м ьтвɑ поБʜʌʜжʜ Божʜмь 

(п)омоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостʜю ʜ п ɑвʜ 

воєводɑ мʜωтошь ʜ мɴого ωт моє  Ɣκє ɴɑ ʒємʌʜ 

Бʜ ɑ ѣ ɴʜ ωт єɴɴє ɴʜκо ь ɴє Бʜ м ьтвь ɴє χ гɑ 

ƔБʜт ɑ ʜ сє κопɑʜтє ɴɑ пʌємє(ɴн)томь 

vojvoda Miotoš 

sa sinom 

Stêpkom 

VlaĊevina kod 

Rogatice (prije 

1463) 

V: 222 

od ωт 

† вь ʜмє ωцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєто(гɑ) дχ ɑ сє ʌєжʜ 

воєводɑ мʜωтошь (с) своʜмь (с)ʜɴомь стѣпκомь 

свомƔ гдɴƔ вʌɑтκƔ вʌɑћєвʜћƔ κоɴь ɴогƔ κоʜ мƔ 

посʌƔжʜ жʜвƔ ɑ м ьтвɑ поБʜʌʜжʜ Божʜмь 

(п)омоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостʜю ʜ п ɑвʜ 

воєводɑ мʜωтошь ʜ мɴого ωт моє  Ɣκє ɴɑ ʒємʌʜ 

Бʜ ɑ ѣ ɴʜ ωт єɴɴє ɴʜκо ь ɴє Бʜ м ьтвь ɴє χ гɑ 

ƔБʜт ɑ ʜ сє κопɑʜтє ɴɑ пʌємє(ɴн)томь 

vojvoda Miotoš 
sa sinom 

Stêpkom 

VlaĊevina kod 
Rogatice (prije 

1463) 

V: 222 

od* ωт 
ω во мʌʜɴʜцє (κ)Ɣпʜ вƔʜɴ ʜ үƔ о Бʜʌʜћ ʜ поκ ʜ 

гɑв о ƔүƔκɑʌо ωт сʜмє ωБɑ ɑ ұψмг  

Jošanica kod 

Duvna (1543) 
V: 258 

Ogost ωгость ɑ сє ʌєжн стѣпɑɴь ɑ үнɴнω кɑмн ωгость ковɑүь Stêpan 
Radimlja kod 

Stoca (XV) 
V: 46 

ogradi огрɑдн 
ɴєкɑ сє ʒɴɑ ɑ сє ʌєжн вƔкь Бɑтрнћєвнћ огрɑдн 

вƔүнɴɑ ωцɑ н доБрƔ мɑтєрь єʌнцƔ 

Vuk Batrićević 

i Jelica 

Trnovica kod 

Bileće (XVI-
XVII) 

V: 157 
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Ohmuĉanin о(χ)мƔүɑɴıɴь 

вь дьɴʜ Б(ɑ)ɴɑ вєʌʜκ(ɑ)го κƔʌʜɴ(ɑ) Бѣшє 

г ɑ(д)ѣшɑ сƔʜдʜ(ѣ) вєʌʜ Ɣ ɴєг(о) ʜ сьʒʜдɑ … 

св єтɑго ю ʜѣ ʜ сє ʌєжʜ Ɣ ɴ(є)го ʜ жєɴɑ єгвɑ  үє 

поʌожʜ(т)є мє Ɣ ɴєго ɑ сє ʒʜдɑ д ɑжє 

о(χ)мƔүɑɴıɴь ємƔ воʌьı Б є: ɴ(ь) (ɑ)ʒь пʜсχь п о … 

ћь 

sudija Gradêša 

Podbreţje kod 

Zenice (poslije 
1193) 

V: 252 

okrili ωκ ʜʌʜ 

вɑ ʜмє Божʜє ɑ сє ʌєжʜ оʒ ʜɴь κопʜєвʜћь 

жƔпɑɴь κɴєʒɑ пɑвʌɑ сє пʜсɑ дʜѣκь мʜʌосɑʌʜћь 

 ɑдоє ʜћь см ьтʜ ɴє поʜсκɑχь ɴɑвʜдѣɴь 

κ ɑʌєвсв(ɑ) Босɑɴсκогɑ ʜ госпоцтвɑ с ьБьсκогɑ 

ʒɑ могɑ гɴɑ сʌƔжБƔ Бодошє мє ʜ сѣκошє мє ʜ 

стѣ ɑшє ʜ тƔʜ см ьтʜ ɴє допɑдоχь ʜ Ɣм ʜχь ɴɑ 

 ощство χ ʜство ʜ гɴ мє воєводɑ ωκ ʜʌʜ ʜ 

Ɣκопɑ ʜ поБѣ(ʌѣ)жʜ 

Ozrin Kopijević 
Varošište u 

Borĉu (XV) 
V: 224 

Oliverović ωʌʜвє овʜћь 

† вь дɴʜ гдɴɑ воєдє сɑɴдѣʌɑ ɑ сєʜ ʌєжʜ κɴєʒь 

поκ ɑѣць ωʌʜвє овʜћь Б ɑтʜω ʜ вʌɑстєʌє ѣ 

поκ ɑѣць гɴƔ момƔ сʌƔгɑ що моχь вь п ɑвɑдʜ 

тоʌʜκо χоχь Ɣ момь домʜ Богь мʜ подʜʌʜ ѣ 

могɑχь гɴɑ могɑ ʜ д Ɣгɑ могɑ Ɣ поүтєɴʜ п ʜѣтʜ 

ʜ Ɣ томь момь доБ ʜ догє см ьть Ɣ в ємє жнвотɑ 

домь моѣ ωжɑʌостнχь 

knez Pokrajac 

Oliverović 

Vrpolje kod 

Trebinja (1413) 
V: 117 

omrazil ωм ɑʒʜʌь 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ (с)ɴɑ ʜ свєтогɑ д(χɑ) (сє) ʌєжʜ 

доБ ʜ Бдɑɴь доБ огɑ домьшє ωʒ ѣɴовʜүɑ сʜɴь Ɣ 

тоʜ доБɑ Ɣм ѣχь ɴʜ сє Бѣχь ωм ɑʒʜʌь ʒʌƔ ɴʜ 

доʜ(до) доБ Ɣ ʜ κто мє ʒɴɑшє всɑκь мє жɑʌɑшє 

доБ ь χотѣχь юɴɑκь Бʜтʜ ɑʌʜ мʜ см ѣть п ѣκ ɑтʜ 

ω(т)ʜдоχь (ωт) ωтьцɑ вєωмʜ пєүɑωɴɑ ʜ 

пκʌ(о)ɴʜо всоʜ моʜωʜ д жʜɴʜ ʜ Бʌмь ʌБьвтʜ ɴѣχь 

κ моєʜмь вс(ʜ)мь поћʜ  дɑɴовʜү χɑɴь сω 

Bogdan 

Ozrênoviĉ 

Blaţevići kod 
Rogatice 

(poslije 1486) 

V: 211 

omrsiv ом ьсʜв 
ɑ сє ʌєжʜ дɑБʜжʜвь ɴɑ сво(єʜ) ʒємʌʜ ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ɑ ɴє ом ьсʜв сє 
Dabiţiv 

Berisalići kod 

Olova (XIV-

XV) 

V: 233 

on оɴь 

сє ʒɑʌмєɴɴʜє κɴєʒɑ  ɑдоѣ вєʌʜκогɑ κɴєʒɑ 

Босɑɴсκогɑ ɑ постɑвʜ є сʜɴь ɴєговь κɴєʒь  ɑдʜүь 

ʒ Божʜомь помоћю ʜ своʜχь вѣ ɴѣχь ɑ с ʜɴомь 

ɴʜєдɴомь ʜɴомь помоұʜю ɴєго сɑмь оɴь 

knez Radoje 
Toplica u 
Lepenici (1405-

1417) 

V: 251 

on оɴь 

вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴ(ɑ) ɑʒь Богдɑɴь ɴɑ д ɑгɑѣ ɴовʜ 

κɑмєɴʜ постɑвʜχь ɑ сє пʜсɑ вƔκɑш(ʜ)ɴɑ свомь 

гдɴʜ  ɑѣ κоʜ мє Бʜшє вєомѣ сьБʌƔдʜƔ ʒɑто моʌƔ 

вɑсь господо ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ ɴь є є үєтє вѣ 

Бʜтʜ κɑκо оɴь ɑ оɴь ɴє мо є κɑκо вʜ ʜ дɑ вʜстє 

дɑ ћєтє Ɣм ʜтʜ ʜ всʜ вʜ домƔ погʜɴƔтʜ п ɑвʜ ɑ 

пƔсть мʜ сʌɑвɑ үє тʜ сʌѣщ(ʜ) 

Dragaj  
Pojska kod 

Zenice (XV) 
V: 253 

on оɴь 

вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴ(ɑ) ɑʒь Богдɑɴь ɴɑ д ɑгɑѣ ɴовʜ 

κɑмєɴʜ постɑвʜχь ɑ сє пʜсɑ вƔκɑш(ʜ)ɴɑ свомь 

гдɴʜ  ɑѣ κоʜ мє Бʜшє вєомѣ сьБʌƔдʜƔ ʒɑто моʌƔ 

вɑсь господо ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ ɴь є є үєтє вѣ 

Бʜтʜ κɑκо оɴь ɑ оɴь ɴє мо є κɑκо вʜ ʜ дɑ вʜстє 

дɑ ћєтє Ɣм ʜтʜ ʜ всʜ вʜ домƔ погʜɴƔтʜ п ɑвʜ ɑ 

пƔсть мʜ сʌɑвɑ үє тʜ сʌѣщ(ʜ) 

Dragaj  
Pojska kod 
Zenice (XV) 

V: 253 

Opodinoviĉ оподнɴовнүь ɑ сє ʌєжн стѣɴ оподнɴовнүь 
Stojan 

Opodinoviĉ 

Ĉengić Bare 

kod Oblja u 

Kalinoviku 
(XV) 

V: 183 

Oprašića ωп ɑшʜћɑ 

ɑ сʜє Бʜʌєгь поүтєɴогɑ вʜтʒɑ воєводє  ɑдʜвоѣ 

ωп ɑшʜћɑ доκʌє Бʜχь поүтєɴо ʜ гʌɑсʜто п єБʜχь 

ʜ ʌєгоχь Ɣ тƔћоʜ ʒємʌʜ ɑ Бʜʌєг мʜ стоʜ ɴɑ 

Бɑщʜɴʜ 

Radivoj 
Oprašić 

Oprašići kod 
Rogatice (XV) 

V: 226 

osam ωсɑмь 

дɑ сє ʒɴɑ кɑко Бн Ɣ мɑркɑ пєтровнћь ωсɑмь 

снɴовɑ ωд пʌємєɴɑ понмнʌнћь н Ɣснкошє 

кɑмєɴь ɴɑ ωцɑ мɑркɑ н ɴɑ мɑтєрь днвɴƔ 

Petrović Marko 
i Divna 

Ledinac kod 
Lištice (XV) 

V: 2 
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osmi н ɑ сє ʌєжн … ʌєто ʒω дɴн н  
Stepen kod 
Gacka (1562) 

V: 158 

osta остɑ 

† вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ 

вʌɑтκо вʌɑ(ћє)вʜћь κоʜ ɴє моʌɑшє ɴʜєдɴогɑ 

үʌовκɑ тьκмо гɴɑ ɑ ωБʜдє мɴого ʒємʌє ɑ домɑ 

погʜБє ɑ ʒɑ ɴʜмь ɴє остɑ ɴʜ сɴь ɴʜ Б ɑть ɑ ɴɑ ɴь 

Ɣсʜұє κɑмʜ ɴєговь воєводɑ мʜωтошь сʌƔжʜ гɴɑ 

Божʜωмь помоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостою κоʜ 

Ɣκопɑ вʌɑтκɑ помєɴƔ Бгɑ 

Vlatko 

VlaĊević 

VlaĊevina kod 

Rogatice (1399-
1415) 

V: 223 

ostavi ос(т)ɑвʜ 

Ɣ (ʜ)мє вєʌьκо(гɑ) κɑʒɴьцɑ ɴєсьпʜɴє Б ьтɑ 

поʒʜдɑ Бѣʌоκɑ κɑʒɴьцɑ ɴєсьпʜɴƔ свогɑ 

господʜɴɑ ʜ ос(т)ɑвʜ сєБѣ мѣсто поʌьгь своєгɑ 

господʜɴɑ 

kaznac Nespina 
Malo Ĉajno kod 
Visokog (XIII) 

V: 247 

ostavih ωстɑвнχ 

† ɑ сє ʌєжн нвɑɴь мрьү(н)ћь Ɣ доБрƔ прѣБнχь ɑ ʒɑ 

жнвотɑ ωв кɑмн постɑвнχь н ωстɑвнχ ʌєгоχ ɴ(ɑ) 

поʌовнɴƔ тко ʌн ћє Ɣʒєтн дɑ є прокʌєть 

Ivan Mrĉić 
Fatnica kod 

Bileće (XV) 
V: 150 

Ostoja остоѣ 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 

Milošević  

Koĉerin kod 

Lištice (1410-
1411) 

V: 1 

Ostoja остоѣ 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 

Milošević  

Koĉerin kod 

Lištice (1410-
1411) 

V: 1 

Ostoja остоѣ 
† ɑ сє ʌєжн сто(ѣ)нɴь Ɣтоʌовнүь ɴɑ своєн ʒємʌн 

ɴɑ пʌємєɴнто сн постɑвн остоѣ Брɑть єго 
Stojin Utoloviĉ 

ĐurĊevik u 
Gostilji kod 

Ţivinica (XIV-

XV) 

V: 240 

Ostoja ωстоѣ ɑ сє ʌєжʜ ωстоѣ крь(с)тнѣɴь ɴɑ ʒгƔɴо Ostoja 
Zgunja na Drini 

(XVI) 
V: 316 

Ostoje остоє † ωвдн Ɣмχь … мьнʌо остоє ɴєцн … ɑ сє пн …  

Ubosko kod 

Ljubinja (XV) 
V: 97 

Ostoji остоʜ 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 
Milošević  

Koĉerin kod 

Lištice (1410-

1411) 

V: 1 

Ostojin ωстонɴь 
сɑн кɑмн ωстонɴь н ово прɑвн рɑдоє ω дɑ є 

проост 
Ostoja 

Pridvorica kod 

Uloga (XV-
XVI) 

V: 181 

osveti ωсвєтʜ 

сʜє ʌєжʜ вƔκшɑь мʜт овʜћь ƔБʜшє мє ɴɑ сʌƔжБѣ 

гɴɑ могɑ мɑ ωсвєтʜ мє  ɑдє п ʜБʜсɑʌʜћь … κɑκо 

є вʜдʜто доБ омь ʜ г ɴомƔ 

Vukša Mitrović 

Zovi Do kod 

Nevesinja (prije 

1468) 

V: 172 

Oškopice ошκопʜцє ɑ сʜ Бʜʌєгь сƔʌʜмɑɴɑ ошκопʜцє 
Suliman 

Oškopica 

Dumanjići kod 

Rogatice (XV-
XVI) 

V: 230 

otac ωтɑц 
ɑ сє ʌєжн рɑднү вʌɑднсɑʌнћ ɑ снүє ɴɑ мє ωтɑц 

Божє тн гɑ помоʒн 

Radiĉ 
Vladisalić 

Boljuni kod 

Stoca (XV-

XVI) 

V: 75 
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otac* отɑц 

ɑ сє ʌєжʜ с снɴом рɑднсɑвомь ɑ с(є) ʌєнжє ɴɑ 

свон пʌємєɴнтон овɑн кɑмнɴ ɴєɴɑд отɑц с вєүɴє 

помєɴн постɑвн снɴƔ мом жƔпɑɴƔ рɑдɑɴƔ н 

снɴƔ мƔ 

 

Šipovac u 

Podveleţju kod 

Mostara (XV-

XVI) 

V: 174 

otidoh ω(т)ʜдоχь 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ (с)ɴɑ ʜ свєтогɑ д(χɑ) (сє) ʌєжʜ 

доБ ʜ Бдɑɴь доБ огɑ домьшє ωʒ ѣɴовʜүɑ сʜɴь Ɣ 

тоʜ доБɑ Ɣм ѣχь ɴʜ сє Бѣχь ωм ɑʒʜʌь ʒʌƔ ɴʜ 

доʜ(до) доБ Ɣ ʜ κто мє ʒɴɑшє всɑκь мє жɑʌɑшє 

доБ ь χотѣχь юɴɑκь Бʜтʜ ɑʌʜ мʜ см ѣть п ѣκ ɑтʜ 

ω(т)ʜдоχь (ωт) ωтьцɑ вєωмʜ пєүɑωɴɑ ʜ 

пκʌ(о)ɴʜо всоʜ моʜωʜ д жʜɴʜ ʜ Бʌмь ʌБьвтʜ ɴѣχь 

κ моєʜмь вс(ʜ)мь поћʜ  дɑɴовʜү χɑɴь сω 

Bogdan 
Ozrênoviĉ 

Blaţevići kod 

Rogatice 

(poslije 1486) 

V: 211 

otidoh отʜдоχь 

† ɑ сє ʌєжʜ вогьұʜɴь κьɴєʒɑ стʜпκɑ Ɣ … ʜћɑ сʜɴь 

ɴɑ сьвоѣоʜ ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ д Ɣжʜɴо 

жɑʌʜтє мє мʌɑдь сʜ сєгɑ свʜтɑ отʜдоχь ɑ єдьɴь 

Бʜχь Ɣ мɑʜκє ɑ сє пʜсɑ Ɣгɑ ɑκь 

Vogĉin 
Kotorac kod 
Ilidţe (XV) 

V: 207 

oto ωто 

χɑсɑɴь ʜ ɑχмɑть дьвɑ  ɑдʜʌовʜћɑ сʜɴɑ ʜ ωто 

стɑ ʜ χɑсɑɴь Ɣм о є ʜ ωто Бʜєшє є ь Бʜшє 

ƔʒƔ ьχƔ үовєκє ɑ юɴɑүє юɴɑκɑ ʜ тоʜ ɴєговь 

Б ɑть ɑχмɑть вєʌʜκє жɑʌостʜ  ɑдʜ пʜсɑшє ωвω ʜ 

дɑ є Бʌɑсовєɴь тκо ћє п оʜтʜ ʜ п оκʌєт є κωʜ 

п ʜвɑʌʜтʜ 

Hasan i Ahmat 

Radilović 

Ĉadovina kod 
Rogatice (XV-

XVI) 

V: 217 

oto ωто 

χɑсɑɴь ʜ ɑχмɑть дьвɑ  ɑдʜʌовʜћɑ сʜɴɑ ʜ ωто 

стɑ ʜ χɑсɑɴь Ɣм о є ʜ ωто Бʜєшє є ь Бʜшє 

ƔʒƔ ьχƔ үовєκє ɑ юɴɑүє юɴɑκɑ ʜ тоʜ ɴєговь 

Б ɑть ɑχмɑть вєʌʜκє жɑʌостʜ  ɑдʜ пʜсɑшє ωвω ʜ 

дɑ є Бʌɑсовєɴь тκо ћє п оʜтʜ ʜ п оκʌєт є κωʜ 

п ʜвɑʌʜтʜ 

Hasan i Ahmat 

Radilović 

Ĉadovina kod 
Rogatice (XV-

XVI) 

V: 217 

ov ωв 

† ɑ сє ʌєжн нвɑɴь мрьү(н)ћь Ɣ доБрƔ прѣБнχь ɑ ʒɑ 

жнвотɑ ωв кɑмн постɑвнχь н ωстɑвнχ ʌєгоχ ɴ(ɑ) 

поʌовнɴƔ тко ʌн ћє Ɣʒєтн дɑ є прокʌєть 

Ivan Mrĉić 
Fatnica kod 
Bileće (XV) 

V: 150 

ov ωв 

ɑ сє ɴєκɑ сє ʒɴɑ тκо ωв … (ʌ)єжʜ тв ь … м … 

цɑ ʜћɑ м … сʜɴь (с) своʜωмь  Ɣжомь ωво ʌєжʜ 

вɑ ɴɑ своʜω Бɑщʜɴє тκо ɴє ʒɴɑ ɑ ʒɴɑш дɑ 

п оκʌєтɑ  Ɣκɑ тɑ κоѣ ћє ωво п ємєстʜтʜ Б ɑтʜє 

погʜБоχь 

Tvr(tko) i Ruţa 
Pazalje kod 

Rudog (XV) 
V: 215 

ova овɑ 
(с)є ʌєжн χотнɴь Богосɑʌнүь ɴɑ пьʌємєɴнтон свон 

ʒємʌн постɑвн рɑдов … довнɴь снɴɑ овɑ сɴ 

Hotin 
Bogosaliĉ 

Lipovica kod 
Lopara (XV) 

V: 298 

ovaj овɑн ɑ снє овɑн крстɑ Божнүко Boţiĉko 

Strujići u 

Popovu polju 
(XVI) 

V: 319 

ovaj* овɑн 

ɑ сє ʌєжʜ с снɴом рɑднсɑвомь ɑ с(є) ʌєнжє ɴɑ 

свон пʌємєɴнтон овɑн кɑмнɴ ɴєɴɑд отɑц с вєүɴє 

помєɴн постɑвн снɴƔ мом жƔпɑɴƔ рɑдɑɴƔ н 

снɴƔ мƔ 

 

Šipovac u 

Podveleţju kod 
Mostara (XV-

XVI) 

V: 174 

ovaj* ωвɑн † ɑ сє: Ɣсѣүє: рɑдоє: ковɑүь ωвɑн ωБɑ: кɑмєɴɑ  

Ţakovo u 
Popovu polju 

(XV) 

V: 105 

ovde овдє 
ɑ сє ʌєжʜ овдє стєпко рɑднвоєвнћь погрєБє сє вь 

ʌєто ʒво 

Stepko 

Radivojević 

Crnići kod 

Stoca (1564) 
V: 320 

ovdi овдʜ 
1589 ʜєʒƔс …  ʜɑ о д ɑгоʜʌо ɴовɑκовʜћ ʌєжʜ 

овдʜ 

Dragojlo 

Novaković 

Dištica u 

Jelaškama kod 
Olova (1589) 

V: 238 

ovdi ωвдн † ωвдн Ɣмχь … мьнʌо остоє ɴєцн … ɑ сє пн …  
Ubosko kod 
Ljubinja (XV) 

V: 97 

ovdi ωвдн 
† сн Бʌгь кɴєʒɑ тврьднсɑвɑ Брснɴћ поүтєɴ внтєʒ 

ωвдн ѣдɴь дондє 

knez Tvrdisav 
Brsin(i)ć 

Bujakovina u 

Mreţici kod 

Foĉe (XIV-XV) 

V: 187 

ovdje ωвдʜє 
ωвдʜє ʌєжʜ мʜт ɑɴ вƔκь ɴ … вʜћь ɴɑ свωωʜ 

Бɑщʜɴʜ ʒɑ цɑ ɑ сƔʌʜмɑɴɑ 
Mitran 

Mišinci kod 
Dervente 

(1521-1566) 

V: 281 
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ovĊe овћє дɑ сє ʒɴɑ овћє вƔкмɑɴє ʌєжн Vukmane 

Davidovići kod 

Bileće (XVI-

XVII) 

V: 200 

ove овє 

сє ʌєжʜ нвɑɴь вƔкнћєвнћь ɴєкɑ ʒɴɑ Ɣ тн д(ɑ)ɴ дɑ 

коɴо постɑвн тɑн Бнʌєгь мн Ɣшѣүє Брɑт мн 

Бʌɑгоѣ рƔкɑ снɴɑ могɑ ко д(о)вєжє овє костн 

Ivan Vukićević 

Podgradinje u 

Gornjem 

Hrasnu (XV-
XVI) 

V: 81 

ove овє 

||| ɑ сє ʌєжн пєтɑрь мнʌɑɴов єɴо пєрн мєтɑ єговɑ 

жєɴɑ н ʒдє вɑн помєɴнтє гɑ прнɴɑпнсɑ нвɑɴє 

кон єднɴо пєрɑ єговн овє дɑɴє 

Petar 
Gradnići kod 
Ţitomislića 

(XVI) 

V: 194 

ovi ωвʜ 

† ɑ снє ʌєжʜ пɑвκо  ɑдоχɴʜћь ωвʜ … Ɣсʜєκоχь 

ɴɑ сє ʒɑ жʜвотɑ моʌƔ вʜ сє Б ɑтьо ʜ господо 

ɴємоʜтє мʜ κостʜ п ѣт єсɑтʜ 

Pavko 

Radohnić 

Hodovo kod 
Stoca (XV-

XVI) 

V: 51 

ovo ово 

† ɑ сн гроБь … мнрƔшн … грɑднχ ʒɑ ово поүнв 

… ɑ тн н ѣ сɑ(мь) … кɑко н вн ɑ вн ћ(єтє Бн)тн 

кɑко н ѣɑ 
 

Gornje selo kod 

Bileće (XV) 
V: 137 

ovo ово 
сɑн кɑмн ωстонɴь н ово прɑвн рɑдоє ω дɑ є 

проост 
Ostoja 

Pridvorica kod 

Uloga (XV-

XVI) 

V: 181 

ovo ово 
† сє ʌєжʜ ово   … ɑвь … κотьмѣ ʜүь ɴɑ своıє ʜ 

ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ (п)ʜсɑ попь п ʜБʜсʌɑвь  

Kaljina kod 

Podromanije 

(XIV) 

V: 229 

ovo ωво 
ɑ сє ʌєжʜ  ɑдосɑвь χє ɑκовʜћь ωво ʌєгоχь ɴɑ 

свωʜ пʌємєтоʜ гоʌƔБɑүʜ ʜ дь є ʌɑκɑ Бʌгɑ 

Radosav 

Heraković 

Boljuni kod 

Stoca (XV) 
V: 62 

ovo ωво 

ɑ сє ɴєκɑ сє ʒɴɑ тκо ωв … (ʌ)єжʜ тв ь … м … 

цɑ ʜћɑ м … сʜɴь (с) своʜωмь  Ɣжомь ωво ʌєжʜ 

вɑ ɴɑ своʜω Бɑщʜɴє тκо ɴє ʒɴɑ ɑ ʒɴɑш дɑ 

п оκʌєтɑ  Ɣκɑ тɑ κоѣ ћє ωво п ємєстʜтʜ Б ɑтʜє 

погʜБоχь 

Tvr(tko) i Ruţa 
Pazalje kod 
Rudog (XV) 

V: 215 

ovo ωво 

ɑ сє ɴєκɑ сє ʒɴɑ тκо ωв … (ʌ)єжʜ тв ь … м … 

цɑ ʜћɑ м … сʜɴь (с) своʜωмь  Ɣжомь ωво ʌєжʜ 

вɑ ɴɑ своʜω Бɑщʜɴє тκо ɴє ʒɴɑ ɑ ʒɴɑш дɑ 

п оκʌєтɑ  Ɣκɑ тɑ κоѣ ћє ωво п ємєстʜтʜ Б ɑтʜє 

погʜБоχь 

Tvr(tko) i Ruţa 
Pazalje kod 

Rudog (XV) 
V: 215 

ovo ωвω 

χɑсɑɴь ʜ ɑχмɑть дьвɑ  ɑдʜʌовʜћɑ сʜɴɑ ʜ ωто 

стɑ ʜ χɑсɑɴь Ɣм о є ʜ ωто Бʜєшє є ь Бʜшє 

ƔʒƔ ьχƔ үовєκє ɑ юɴɑүє юɴɑκɑ ʜ тоʜ ɴєговь 

Б ɑть ɑχмɑть вєʌʜκє жɑʌостʜ  ɑдʜ пʜсɑшє ωвω ʜ 

дɑ є Бʌɑсовєɴь тκо ћє п оʜтʜ ʜ п оκʌєт є κωʜ 

п ʜвɑʌʜтʜ 

Hasan i Ahmat 

Radilović 

Ĉadovina kod 

Rogatice (XV-
XVI) 

V: 217 

ovo* ωво 

† ɑ сн ʌєжн д(о)Брнʌо БоБɑɴь н Брɑт мƔ внгɑɴь н 

снɴь мƔ нвɑɴншємь н ωво ʌєгосмо ɴɑ с(в)он 

Бɑщнɴон 

Dobrilo Boban, 
Viganj i Ivaniš* 

Ţakovo u 

Popovu polju 

(XV) 

V: 103 

o vo* ω во 
ω во мʌʜɴʜцє (κ)Ɣпʜ вƔʜɴ ʜ үƔ о Бʜʌʜћ ʜ поκ ʜ 

гɑв о ƔүƔκɑʌо ωт сʜмє ωБɑ ɑ ұψмг  
Jošanica kod 
Duvna (1543) 

V: 258 

ovog* овог 
ɑ сє ʌєжн рɑБ Божн гомБɑʌнүь үƔж(д)ɴомє жєʌєт 

овог свѣтɑ 
Gombaliĉ Goraţde (1568) V: 191 

ovoj ωвон 

† ɑ сє ɴєкɑ сє ʒɴɑ єрє ƔБн пƔськɑ БрєшкƔ 

Боровнүнћɑ ɑ дɑ сƔ кʌєтє тє рƔкє коє Бн ωвон 

прнторнʌє 

Breško 

Boroviĉić 

Han-Pobrdica 

kod Stoca (XV) 
V: 41 

ovu овƔ овƔ кɑмєɴнцƔ Ɣснєүє Бошко сємƔɴовнћь  

Gradac kod 

Hutova (XVI-

XVII) 

V: 27 

Ozrko* ωʒ ьκо 

… ʌєжʜ Б  …  ьдоєвʜүь (ɴ)ɑ ʒємʌʜ тƔжд(ʜ) 

постɑвʜ ɴɑ ɴь … єɴь п ѣχтѣɴь  ɑдосɑʌ(ʜү)ь 

пɑсто ɑκь мƔ ʜ ωʒ ьκо сʜɴь м(Ɣ) доБ ʜ жʜвь ʜ 

Ɣм (ѣ) сє (п)ʜсɑ д ɑгоє дʜѣ(κ)ь 

 

Zaselak kod 

Zvornika (XV) 
V: 311 
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Ozrênoviĉa ωʒ ѣɴовʜүɑ 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ (с)ɴɑ ʜ свєтогɑ д(χɑ) (сє) ʌєжʜ 

доБ ʜ Бдɑɴь доБ огɑ домьшє ωʒ ѣɴовʜүɑ сʜɴь Ɣ 

тоʜ доБɑ Ɣм ѣχь ɴʜ сє Бѣχь ωм ɑʒʜʌь ʒʌƔ ɴʜ 

доʜ(до) доБ Ɣ ʜ κто мє ʒɴɑшє всɑκь мє жɑʌɑшє 

доБ ь χотѣχь юɴɑκь Бʜтʜ ɑʌʜ мʜ см ѣть п ѣκ ɑтʜ 

ω(т)ʜдоχь (ωт) ωтьцɑ вєωмʜ пєүɑωɴɑ ʜ 

пκʌ(о)ɴʜо всоʜ моʜωʜ д жʜɴʜ ʜ Бʌмь ʌБьвтʜ ɴѣχь 

κ моєʜмь вс(ʜ)мь поћʜ  дɑɴовʜү χɑɴь сω 

Bogdan 

Ozrênoviĉ 

Blaţevići kod 
Rogatice 

(poslije 1486) 

V: 211 

Ozrênović ωʒ ѣɴовʜћь † ɑ сє ʌєжʜ стѣпɑɴь ωʒ ѣɴовʜћь 
Stêpan 

Ozrênović 

Strgaĉina kod 

Rudog 
V: 213 

Ozrin оʒ ʜɴь 

вɑ ʜмє Божʜє ɑ сє ʌєжʜ оʒ ʜɴь κопʜєвʜћь 

жƔпɑɴь κɴєʒɑ пɑвʌɑ сє пʜсɑ дʜѣκь мʜʌосɑʌʜћь 

 ɑдоє ʜћь см ьтʜ ɴє поʜсκɑχь ɴɑвʜдѣɴь 

κ ɑʌєвсв(ɑ) Босɑɴсκогɑ ʜ госпоцтвɑ с ьБьсκогɑ 

ʒɑ могɑ гɴɑ сʌƔжБƔ Бодошє мє ʜ сѣκошє мє ʜ 

стѣ ɑшє ʜ тƔʜ см ьтʜ ɴє допɑдоχь ʜ Ɣм ʜχь ɴɑ 

 ощство χ ʜство ʜ гɴ мє воєводɑ ωκ ʜʌʜ ʜ 

Ɣκопɑ ʜ поБѣ(ʌѣ)жʜ 

Ozrin Kopijević 
Varošište u 
Borĉu (XV) 

V: 224 

oţalostih ωжɑʌостнχь 

† вь дɴʜ гдɴɑ воєдє сɑɴдѣʌɑ ɑ сєʜ ʌєжʜ κɴєʒь 

поκ ɑѣць ωʌʜвє овʜћь Б ɑтʜω ʜ вʌɑстєʌє ѣ 

поκ ɑѣць гɴƔ момƔ сʌƔгɑ що моχь вь п ɑвɑдʜ 

тоʌʜκо χоχь Ɣ момь домʜ Богь мʜ подʜʌʜ ѣ 

могɑχь гɴɑ могɑ ʜ д Ɣгɑ могɑ Ɣ поүтєɴʜ п ʜѣтʜ 

ʜ Ɣ томь момь доБ ʜ догє см ьть Ɣ в ємє жнвотɑ 

домь моѣ ωжɑʌостнχь 

knez Pokrajac 

Oliverović 

Vrpolje kod 

Trebinja (1413) 
V: 117 

pamet* пɑмєть ɑ сє ʌєжн кɑʌƔћєрь гʌнгорнє вєүɴɑ пɑмєть ємƔ 
kaluĊer 

Gligorije 

Radmilović-
Dubrava kod 

Bileće (XV-

XVI) 

V: 144 

pastorak* пɑсто ɑκь 

… ʌєжʜ Б  …  ьдоєвʜүь (ɴ)ɑ ʒємʌʜ тƔжд(ʜ) 

постɑвʜ ɴɑ ɴь … єɴь п ѣχтѣɴь  ɑдосɑʌ(ʜү)ь 

пɑсто ɑκь мƔ ʜ ωʒ ьκо сʜɴь м(Ɣ) доБ ʜ жʜвь ʜ 

Ɣм (ѣ) сє (п)ʜсɑ д ɑгоє дʜѣ(κ)ь 

 

Zaselak kod 

Zvornika (XV) 
V: 311 

Pavao пɑвɑω 
† ɑ сє ʌєжн кɴєʒь пɑвɑω комʌѣɴовнћь ɴɑ свон 

пʌємєɴнтон ɴɑ проʒрɑүцƔ Ɣ дɴн воєводє сɑɴдɑʌь 

knez Pavao 
Komlênović 

Bakri kod 

Ĉitluka (1423-

1434) 

V: 11 

Pavao пɑвɑω 

† ɑ сє ʌєжн кɴєʒь пɑвɑω комʌнɴовнћь ɴɑ свон 

(пʌє)мєɴнтон ɴɑ проʒрɑүцƔ Ɣ дɴн воєводє 

сɑɴдɑʌь кон гɑ поүтєɴо н внрɴо сʌƔжɑшє Ɣүрьто 

Ɣүрьто ɴɑ пʌємєɴнтєн 

knez Pavao 

Komlinović 

Bakri kod 
Ĉitluka (1423-

1434) 

V: 12 

Pavao пɑвɑω † ɑ сє ʌєжн пɑвɑω рɑдовнћь Pavao Radović 

Premilovo Polje 

kod Ljubinja 
(XV) 

V: 88 

Pavao* пɑвɑо сє: ʌєжʜ: пɑвɑо: пʌɑв:ʜүʜћь ɑ пʜшє: мʜʌʜвоʜ Pavao Plaviĉić 
Brajkovići kod 
Bile (XVI) 

T: 4 

Pavica пɑ(в)ʜцɑ 

† Ɣ ʜмэ оцɑ ʜ сɴɑ ʜ стɑго дχ(ɑ) ɑ сэ цκʜ ɑћʌɑ 

мʜʌɑ ɑ ʒʜдɑ  Ɣ κъ смʜ ъ сʜɴъ г эвъ жƔп  Ɣ  Ɣɴъ 

ʜ ж(є)ɴɑ эгɑ пɑ(в)ʜцɑ 

Humaĉka ploĉa 
Humac kod 

Ljubuškog (XI) 
V: 14 

Pavko пɑвκо 

† ɑ снє ʌєжʜ пɑвκо  ɑдоχɴʜћь ωвʜ … Ɣсʜєκоχь 

ɴɑ сє ʒɑ жʜвотɑ моʌƔ вʜ сє Б ɑтьо ʜ господо 

ɴємоʜтє мʜ κостʜ п ѣт єсɑтʜ 

Pavko 

Radohnić 

Hodovo kod 

Stoca (XV-
XVI) 

V: 51 

Pavla пɑвʌɑ ɑ сн кɑмн пɑвʌɑ жƔпɑɴовнћɑ 
Pavao 

Ţupanović 

Gradina kod 
Gacka (XV-

XVI) 

V: 163 

Pavla пɑвʌɑ 

† вь ʜмє ωцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєто(гɑ) дχ ɑ сє ʌєжʜ 

воєводɑ мʜωтошь (с) своʜмь (с)ʜɴомь стѣпκомь 

свомƔ гдɴƔ вʌɑтκƔ вʌɑћєвʜћƔ κоɴь ɴогƔ κоʜ мƔ 

посʌƔжʜ жʜвƔ ɑ м ьтвɑ поБʜʌʜжʜ Божʜмь 

(п)омоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостʜю ʜ п ɑвʜ 

воєводɑ мʜωтошь ʜ мɴого ωт моє  Ɣκє ɴɑ ʒємʌʜ 

Бʜ ɑ ѣ ɴʜ ωт єɴɴє ɴʜκо ь ɴє Бʜ м ьтвь ɴє χ гɑ 

ƔБʜт ɑ ʜ сє κопɑʜтє ɴɑ пʌємє(ɴн)томь 

vojvoda Miotoš 

sa sinom 

Stêpkom 

VlaĊevina kod 

Rogatice (prije 

1463) 

V: 222 
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Pavla пɑвʌɑ 

† вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ 

вʌɑтκо вʌɑ(ћє)вʜћь κоʜ ɴє моʌɑшє ɴʜєдɴогɑ 

үʌовκɑ тьκмо гɴɑ ɑ ωБʜдє мɴого ʒємʌє ɑ домɑ 

погʜБє ɑ ʒɑ ɴʜмь ɴє остɑ ɴʜ сɴь ɴʜ Б ɑть ɑ ɴɑ ɴь 

Ɣсʜұє κɑмʜ ɴєговь воєводɑ мʜωтошь сʌƔжʜ гɴɑ 

Божʜωмь помоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостою κоʜ 

Ɣκопɑ вʌɑтκɑ помєɴƔ Бгɑ 

Vlatko 

VlaĊević 

VlaĊevina kod 

Rogatice (1399-
1415) 

V: 223 

Pavla пɑвʌɑ 

вɑ ʜмє Божʜє ɑ сє ʌєжʜ оʒ ʜɴь κопʜєвʜћь 

жƔпɑɴь κɴєʒɑ пɑвʌɑ сє пʜсɑ дʜѣκь мʜʌосɑʌʜћь 

 ɑдоє ʜћь см ьтʜ ɴє поʜсκɑχь ɴɑвʜдѣɴь 

κ ɑʌєвсв(ɑ) Босɑɴсκогɑ ʜ госпоцтвɑ с ьБьсκогɑ 

ʒɑ могɑ гɴɑ сʌƔжБƔ Бодошє мє ʜ сѣκошє мє ʜ 

стѣ ɑшє ʜ тƔʜ см ьтʜ ɴє допɑдоχь ʜ Ɣм ʜχь ɴɑ 

 ощство χ ʜство ʜ гɴ мє воєводɑ ωκ ʜʌʜ ʜ 

Ɣκопɑ ʜ поБѣ(ʌѣ)жʜ 

Ozrin Kopijević 
Varošište u 
Borĉu (XV) 

V: 224 

Pavla* пɑвʌɑ 

сє ʌєжʜ ʌƔкь сʜɴь пɑвʌɑ пʌɑвʜүʜћь ɑ сє пʜшє 

Брɑть ɴєговь рɑдʜɴь Брɑтє доБɑрь тʜ вь дƔшʜ 

твоє ɴɑ ʌ … 

Luka 
Brajkovići kod 

Bile (XVI) 
T: 6 

Pavlovića пɑвʌовнћɑ сн є гроБ пɑвʌовнћɑ нвɑɴɑ Ivan Pavlović 

Bukovica kod 

Konjica (prije 
1463) 

V: 8 

peĉaona пєүɑωɴɑ 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ (с)ɴɑ ʜ свєтогɑ д(χɑ) (сє) ʌєжʜ 

доБ ʜ Бдɑɴь доБ огɑ домьшє ωʒ ѣɴовʜүɑ сʜɴь Ɣ 

тоʜ доБɑ Ɣм ѣχь ɴʜ сє Бѣχь ωм ɑʒʜʌь ʒʌƔ ɴʜ 

доʜ(до) доБ Ɣ ʜ κто мє ʒɴɑшє всɑκь мє жɑʌɑшє 

доБ ь χотѣχь юɴɑκь Бʜтʜ ɑʌʜ мʜ см ѣть п ѣκ ɑтʜ 

ω(т)ʜдоχь (ωт) ωтьцɑ вєωмʜ пєүɑωɴɑ ʜ 

пκʌ(о)ɴʜо всоʜ моʜωʜ д жʜɴʜ ʜ Бʌмь ʌБьвтʜ ɴѣχь 

κ моєʜмь вс(ʜ)мь поћʜ  дɑɴовʜү χɑɴь сω 

Bogdan 

Ozrênoviĉ 

Blaţevići kod 
Rogatice 

(poslije 1486) 

V: 211 

Pera пєрɑ 

||| ɑ сє ʌєжн пєтɑрь мнʌɑɴов єɴо пєрн мєтɑ єговɑ 

жєɴɑ н ʒдє вɑн помєɴнтє гɑ прнɴɑпнсɑ нвɑɴє 

кон єднɴо пєрɑ єговн овє дɑɴє 

Petar 

Gradnići kod 

Ţitomislića 

(XVI) 

V: 194 

Peri пєрн 

||| ɑ сє ʌєжн пєтɑрь мнʌɑɴов єɴо пєрн мєтɑ єговɑ 

жєɴɑ н ʒдє вɑн помєɴнтє гɑ прнɴɑпнсɑ нвɑɴє 

кон єднɴо пєрɑ єговн овє дɑɴє 

Petar 

Gradnići kod 

Ţitomislića 
(XVI) 

V: 194 

Perovica пєровнцɑ ɑ сє ʌєжє вєсєʌнцɑ ж(єɴ)ɑ пєровнцɑ Veselica 
Grdijevci kod 

Stoca (XVI) 
V: 61 

pet д 
† сэ ʌэжıтъ ппъ тѣχодрɑгъ ɑ э ıмѣʌъ д съıɴовъ 

тэрэ рѣдъ эдıɴѣмъ годѣ стръı э 
pop Tjehodrag 

Lištani u 

Livanjskom 
polju (XII) 

Š: 11 

pet пєт 
… рɑБь Б … гєωргнıє  ɑ ʒо(во)мь дрɑгсʌɑвь Бгь … 

сɑць пo … м … жншє вь … єть пєт сьɴ(н) 
Georgije 

Bijeljina 
(XIV/XV) 

B: 9 

pet пєть ɑ сє сѣүє г ƔБɑүь κɑмʜ ɴɑ вƔκшƔ ʒɑ пєть  ɑɴɑ Vukša 
Boljuni kod 
Stoca (oko 

1477) 

V: 68 

Pretoviĉu пєтовнұƔ 
† ɑ сє кɑмн ɴɑ вƔкцƔ ɴɑ пєтовнұƔ ɑ сє пнсɑ 

Боʌɑшнɴь Богɑүнћь 

Vukac 

P(r)etoviĉ 

Radimlja kod 

Stoca (XV-

XVI) 

V: 42 

Petar пєтɑр 

† снє ʌєжн доБрн рɑдоє снɴь воєводє стнпɑɴɑ 

ɴ(ɑ) свон Бɑщʜɴʜ ɴɑ Бɑтɴогɑχь сн Бнʌнгь постɑвн 

ɴɑ мє Брɑть мон воєводɑ пєтɑр 

Radoje 

Radimlja kod 

Stoca (oko 

1477) 

V: 45 

Petar пєтɑр ɑ сє ʌєжн пєтɑр вƔкүнћ ɑ снүє пєтко ɴɑ Брɑтɑ Petar Vukĉić 

Boljuni kod 

Stoca (XV-
XVI) 

V: 74 

Petar пєтɑрь 
† ɑ сє сто воєводє стнпɑɴɑ мнʌорɑдовнћɑ ɑ 

поɴовн гɑ воєводɑ пєтɑрь снɴь мƔ 

Stolica Stipana 
Miloradovića 

Ošanići kod 

Stoca (1470-
1488) 

V: 56 

Petar пєтɑрь ɑ сє ʌєжн пєтɑрь вωєдɑ трковнћь 
vojvoda Petar 
Trković 

SrĊevići kod 

Gacka (oko 

1468) 

V: 167 

Petar пєтɑрь 

||| ɑ сє ʌєжн пєтɑрь мнʌɑɴов єɴо пєрн мєтɑ єговɑ 

жєɴɑ н ʒдє вɑн помєɴнтє гɑ прнɴɑпнсɑ нвɑɴє 

кон єднɴо пєрɑ єговн овє дɑɴє 

Petar 

Gradnići kod 

Ţitomislića 

(XVI) 

V: 194 
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Petko пєтко ɑ сє ʌєжн пєтɑр вƔкүнћ ɑ снүє пєтко ɴɑ Брɑтɑ Petar Vukĉić 

Boljuni kod 

Stoca (XV-

XVI) 

V: 74 

Petko пєтко 
ɑ сє ʌєжн пєтко рɑнковнћь ɴɑ своωн Бɑщнɴн 

корɑю сн Бʌгь постɑв(н) ωц(Ɣ) рɑнко 
Petko Rajković 

Koraj u 

Loparama 

(1463) 

V: 289 

Petojvić пєтонвнћь 

ɑ сє ʌєжн доБрн прнБнсʌɑвь пєтонвнћь ɴɑ свон 

ʒємʌн ɴɑ пʌємєɴнтон сʌƔжнχь БɑɴƔ тврьдвкƔ 

гдɴƔ вѣрьɴо ɴɑ томь погнБоχь п(н)сɑ Бртонѣ 

Pribislav 

Petojvić 

Ljusići kod 

Uloga (1353-
1377) 

V: 182 

Petra пєтрɑ 
† ɑʒь рɑБь Бжн рɑдоє воyковнћ снɴовɑць воєвдє 

пєтрɑ ББ ББ 

Radoje 

Vuković 

Radimlja kod 
Stoca (oko 

1490) 

V: 44 

Petra пєтрɑ 
ɑ сє ʌєжʜ кɴєʒь ʒоть снɴь кɴєʒɑ пєтрɑ ʌєжє в ʌєто 

ʒп 
knez Zot 

Domaševo kod 

Trebinja (1572) 
V: 114 

Petra* птрɑ стго птрɑ н п(ɑвʌɑ) свѧтѧ вɑрвр … 
 

Moševići kod 

Neuma (XII) 
V: 26 

Petrović пєтровнћь 

дɑ сє ʒɴɑ кɑко Бн Ɣ мɑркɑ пєтровнћь ωсɑмь 

снɴовɑ ωд пʌємєɴɑ понмнʌнћь н Ɣснкошє 

кɑмєɴь ɴɑ ωцɑ мɑркɑ н ɴɑ мɑтєрь днвɴƔ 

Petrović Marko 
i Divna 

Ledinac kod 
Lištice (XV) 

V: 2 

Petrovu пєт овƔ 

ʜ погʜБє ɴɑ Бою дєспотовƔ ɑ сʜ є Бʜʌгь мɑχмƔтɑ 

Б ɑɴκовʜћɑ ɴɑ своʜ Бɑштʜɴє ɴɑ пєт овƔ поʌƔ дɑ 

є Бʌɑ с овєɴɑ  Ɣκɑ κоѣ сʜєүє ʜ пʜсɑ 

Mahmut 

Branković 

Brankovići kod 
Rogatice (1454-

1459) 

V: 225 

pi пн 
† ɑ сє ʌєжн нвɑɴь мɑршнћь жнвнχь ʌнть пн 

мɴого ɴь ʒєнмʌн ѣɑ ɴнщɑ ɴєс(оχь) 
Ivan Maršić 

Kruševo kod 
Mostara (XV) 

V: 6 

Pićevića пнћєвнћɑ 
† ɑ сє ʌєжн рɑдосɑвь вƔкүнћь вƔкць пнћєвнћɑ ɴɑ 

свон ɴɑ пʌємєɴнтон 

Radosav 

Vukĉić 

Ljuti Do u 
Dabru polju 

(XV) 

V: 91 

Pićevića пнћєвнћɑ 

† ɑ сє ʌєжн рɑднвон вƔкүнћь вƔкцɑ пнћєвнћɑ 

снɴь ɴɑ своωн пʌємєɴнто (с) Брѣтомь 

рɑдосɑвомь 

Radivoj Vukĉić 

Ljuti Do u 

Dabra polju 

(XV) 

V: 92 

Pilata пнʌɑтɑ ɑ сє крсть пнʌɑтɑ рɑднвћɑ Pilat Radiv(i)ć 

Simiova kod 

Bileće (XVII-

XVIII) 

V: 154 

pisa п(н)сɑ 

ɑ сє ʌєжн доБрн прнБнсʌɑвь пєтонвнћь ɴɑ свон 

ʒємʌн ɴɑ пʌємєɴнтон сʌƔжнχь БɑɴƔ тврьдвкƔ 

гдɴƔ вѣрьɴо ɴɑ томь погнБоχь п(н)сɑ Бртонѣ 

Pribislav 

Petojvić 

Ljusići kod 
Uloga (1353-

1377) 

V: 182 

pisa (п)ʜсɑ 
† сє ʌєжʜ ово   … ɑвь … κотьмѣ ʜүь ɴɑ своıє ʜ 

ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ (п)ʜсɑ попь п ʜБʜсʌɑвь  

Kaljina kod 

Podromanije 

(XIV) 

V: 229 

pisa пʜсɑ 

† вɑ ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ стɑго дχɑ ɑ сє дво ь 

воєводє мɑсɴɑ ʜ ɴєговʜю сɴƔ  ɑдосʌвɑ ʜ 

м осʌвɑ сє пʜсɑ  ɑБь Бжʜ ʜ стɑго дмʜт ʜѣ Ɣ дɴʜ 

гдɴɑ κ ɑʌɑ Ɣг ьсκогɑ ʌоʜшɑ ʜ гɴɑ Бɑɴɑ 

Босɑɴьсκогɑ тв ьтκɑ тκо Бʜ то пот ьʌь дɑ є 

п оκʌєть ωц мь ʜ сɴомь ʜ стʜмь дχомь 

vojvoda Masan 
Donja Dreţnica 
(1355-1357) 

V: 15 

pisa пнсɑ 

† ɑ сє ʌєжн стонсɑвь мнʌошєвнћь ɴɑ свон ʒємʌн 

ɴɑ пʌємєɴнтон когɑ мɴого ʌƔдн ʒɴɑшє ɑ сє ұнɴн 

прнБнʌь Бѣʌопүєʌɑɴнɴь ɑ пнсɑ днвьɴь сɴь єговь 

Stojsav 

Milošević 

Gradac kod 

Konjica (XV) 
V: 16 

pisa пнсɑ 

† ɑ сє ʌєжн кɴєʒ вʌɑднсʌɑвь жƔпɑɴɑ ɴнкоʌє снɴь 

Бɑɴɑ стѣпɑɴɑ ɴєтн ɑ ʌєжн ɴɑ свон ʒємʌн ɴɑ 

пʌємєто ɑ пнсɑ помоүɑɴь 

knez Vladislav 

Vranjevo Selo 

kod Neuma 
(poslije 1363) 

V: 24 

pisa пнсɑ 
† ɑ сє кɑмн ɴɑ вƔкцƔ ɴɑ пєтовнұƔ ɑ сє пнсɑ 

Боʌɑшнɴь Богɑүнћь 

Vukac 

P(r)etoviĉ 

Radimlja kod 
Stoca (XV-

XVI) 

V: 42 

pisa пʜсɑ 
† ɑ сє ʌєжʜ ʌƔпκо вʌ(ɑ)сɴʜћ ɴɑ пʌємєɴʜтом 

сво(м) … пʜсɑ мƔ сʜɴь дʜѣκ доБ овоʜ 
Ljupko Vlasnić 

Troskoti kod 
Mostara (XIV-

XV) 

V: 47 

pisa пнсɑ 

† вь нмє ωтцɑ н снɴ(ɑ) н свєтогɑ дχɑ ɑ сє кɑмн 

стɑп⊦ɑɴɑ трѣдɑɴовнћь † ɑ сє пнсɑ ⊦ɑ дк 

ɴɑповнщь 

Stapjan 
Trêdanović 

Hodovo kod 

Stoca (XV-

XVI) 

V: 52 

pisa пнсɑ 

вɑ нмє Богь н свєтогь нвɑɴɑ сє ʌєжн рɑдосɑвь 

вɑʌɑχовнћь ɴєкɑ сє ʒɴɑ єрє ʌєг(о)χь ɴɑ свωн ɴɑ 

пʌємєɴнтон Бɑшт(н)ɴн сє пнсɑ рɑднүь 

Radosav 

Valahović 

Nekuk kod 

Stoca (XV-

XVI) 

V: 58 
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рɑдосɑʌнћь ɑ снєүє мнʌєтɑ ковɑүь крнʌнћь 

pisa пнсɑ † сє пнсɑ оБр(ɑ)дь п(о)повʌьɴɑ сьɨɴь ɴɑ грƔБɑүƔ  

Boljuni kod 

Stoca (oko 

1477) 

V: 64 

pisa пнсɑ 

грɑдн Бошко ɴнкоʌɑ н ɴнкоʌɑ ɑɴдрнɑш ɴɑ 

сʌɑвƔ Богɑ н стє госпє н Бʌɑгсовı 

БнскƔп ɴɑкоɴ ү ѣ о н годнɴɑ породɑ 

нсƔсовɑ ɴɑ шє жƔɴɑ пнсɑ φрɑ 

Бɑʒнʌно рɑвɴɑɴнɴ  

Crkva 
Uznesenja 

Ravno u 

Popovu polju 

(1578) 

V: 100 

pisa пнсɑ ɑ сє Ɣсѣүє: н пнсɑ: рɑдоє: ковɑүь  

Ţakovo u 
Popovu polju 

(XV) 

V: 104 

pisa пнсɑ 
† сє ʌєжн доБрнʌо прнБнʌовнћь (с) снɴовцємь ш 

ʌƔБєтомь ɑ пнсɑ ωБрɑдь крɑнковнћь 

Dobrilo 

Pribilović sa 
sinovcem 

Ljubetom 

Staro Slano kod 

Trebinja (XIV-

XV) 

V: 110 

pisa пнсɑ 

† сє ʌєжн доБрнʌо Божнћковнћь ʒ Брɑтомь 

рɑдоємь н снɴовцємь пʌɑвцємь ɑ пнсɑ нвко 

ωБрɑдовнћь 

Dobrilo 
Boţićković sa 

bratom 

Radojem i 
sinovcem 

Plavcem 

Staro Slano kod 

Trebinja (XV) 
V: 111 

pisa пнсɑ пнсɑ мƔ снɴь рɑдоє  

Rapti kod 
Popova polja 

(XVI-XVII) 

V: 121 

pisa пнсɑ 
† ɑ сє ʌєжн кɴєʒь вƔкосɑвь пʌншүнћь пнсɑ 

срɑцнɴь вƔкосɑʌнћь 

knez Vukosav 

Plišĉić 

Stepen kod 

Gacka (XIV) 
V: 160 

pisa пнсɑ † пнсɑ вокɑшнɴь  

Jelašca kod 

Kalinovika 
(XV) 

V: 185 

pisa пнсɑ 
† ɑ сє ʌєжн госпоѣ Бєωкɑ крьстнѣшнɴов(ɑ) кћн 

прнБнсɑвɑ косɑү(є) ɑ пнсɑ вокɑш 
Beoka 

Vlaholje kod 

Kalinovika 

(XIV) 

V: 186 

pisa пнсɑ 
† ɑ сє ʌєжн внг(ɑ)ɴь вƔкосɑвɑ пʌншүнћɑ снɴь 

пнсɑ срɑцнɴь вƔкосɑʌнћь 
Viganj Plišĉić 

Stepen kod 

Gacka (prije 

1465) 

V: 199 

pisa пнсɑ 
ɑ сє ʌєжн твртко вƔкɑць ɑ сн Бнʌєг сєүє ƔɴƔк мƔ 

нвɑɴко н пнсɑ 
Tvrtko Vukac 

Kapavica kod 
Ljubinja (XV-

XVI) 

V: 204 

pisa пнсɑ 

сє ʌєжн нвɑɴь ɴɑ своєн ʒємʌн Брɑтнѣ н дрƔжнɴо 

жɑʌнтє мє ѣ сьмь Бнʌь ѣко вн ɑ вн үьтє Бнтн ко н 

ѣ сє пнсɑ рɑдѣү 

Ivan 

Preĉani ispod 

Treskavice 

(XIV-XV) 

V: 205 

pisa пʜсɑ 

† ɑ сє ʌєжʜ вогьұʜɴь κьɴєʒɑ стʜпκɑ Ɣ … ʜћɑ сʜɴь 

ɴɑ сьвоѣоʜ ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ д Ɣжʜɴо 

жɑʌʜтє мє мʌɑдь сʜ сєгɑ свʜтɑ отʜдоχь ɑ єдьɴь 

Бʜχь Ɣ мɑʜκє ɑ сє пʜсɑ Ɣгɑ ɑκь 

Vogĉin 
Kotorac kod 

Ilidţe (XV) 
V: 207 

pisa пʜсɑ 

вɑ ʜмє Божʜє ɑ сє ʌєжʜ оʒ ʜɴь κопʜєвʜћь 

жƔпɑɴь κɴєʒɑ пɑвʌɑ сє пʜсɑ дʜѣκь мʜʌосɑʌʜћь 

 ɑдоє ʜћь см ьтʜ ɴє поʜсκɑχь ɴɑвʜдѣɴь 

κ ɑʌєвсв(ɑ) Босɑɴсκогɑ ʜ госпоцтвɑ с ьБьсκогɑ 

ʒɑ могɑ гɴɑ сʌƔжБƔ Бодошє мє ʜ сѣκошє мє ʜ 

стѣ ɑшє ʜ тƔʜ см ьтʜ ɴє допɑдоχь ʜ Ɣм ʜχь ɴɑ 

 ощство χ ʜство ʜ гɴ мє воєводɑ ωκ ʜʌʜ ʜ 

Ɣκопɑ ʜ поБѣ(ʌѣ)жʜ 

Ozrin Kopijević 
Varošište u 

Borĉu (XV) 
V: 224 

pisa пʜсɑ 

ʜ погʜБє ɴɑ Бою дєспотовƔ ɑ сʜ є Бʜʌгь мɑχмƔтɑ 

Б ɑɴκовʜћɑ ɴɑ своʜ Бɑштʜɴє ɴɑ пєт овƔ поʌƔ дɑ 

є Бʌɑ с овєɴɑ  Ɣκɑ κоѣ сʜєүє ʜ пʜсɑ 

Mahmut 
Branković 

Brankovići kod 

Rogatice (1454-

1459) 

V: 225 

pisa пʜсɑ 

ɑ сє ʌєжʜ д ɑгʜʌо (мʜ)ʌєт(ʜ)үь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜто (ɴɑ) допɑцʜχ п ɑвʜχь ʌєть  м  сƔ 

своємь  одомь воʌʜɴʜ үʌовѣκь κомƔ мƔ годѣ 

сʌƔжʜтʜ гоʜсподѣɴƔ ɑ κомƔ годѣ сʌƔжɑшє 

вѣ ьɴь мƔ Бєшє ʜ сє пʜсɑ д ɑгʜшɑ сʜɴь єговь 

Dragilo 

Donji Dopasci 

kod Kladnja 
(XV) 

V: 234 

pisa пʜсɑ 

… ʌтχ: Богомь ɑ сє ʌєжʜ: вьκьсɴ … (с)воʜ ʒємʌє 

ɴɑ п ʜмɑ … κоʜ Бʜшє: Ɣ   … постɑвʜшє: єговь: 

… сʜɴовь Бѣʌьгь: ɑ пʜсɑ … 

Vuksan 

Dištica u 

Jelaškama kod 

Olova (XV-

V: 239 
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XVI) 

pisa пʜсɑ 

вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴ(ɑ) ɑʒь Богдɑɴь ɴɑ д ɑгɑѣ ɴовʜ 

κɑмєɴʜ постɑвʜχь ɑ сє пʜсɑ вƔκɑш(ʜ)ɴɑ свомь 

гдɴʜ  ɑѣ κоʜ мє Бʜшє вєомѣ сьБʌƔдʜƔ ʒɑто моʌƔ 

вɑсь господо ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ ɴь є є үєтє вѣ 

Бʜтʜ κɑκо оɴь ɑ оɴь ɴє мо є κɑκо вʜ ʜ дɑ вʜстє 

дɑ ћєтє Ɣм ʜтʜ ʜ всʜ вʜ домƔ погʜɴƔтʜ п ɑвʜ ɑ 

пƔсть мʜ сʌɑвɑ үє тʜ сʌѣщ(ʜ) 

Dragaj 
Pojska kod 

Zenice (XV) 
V: 253 

pisa пʜсɑ 

ʜ Бɑɴʜ пʜсɑχь κ ʜʌє жƔпɑɴь ɑʒъ пʜсɑχъ дєсʜвоʜ 

  … ɑБ ʜ ɑʒъ пʜсɑχь сє пʜсɑ  ɑдоχɴɑ κ ъстʜѣɴɴь 

дєсѣɴь ьɑть … євʜть пʜсɑ (Ɣ) дьɴʜ Бɑɴ(ɑ) 

стѣпɑɴ(ɑ) БогƔ дɑʜ ʒьд ɑвʜє ɑ мь(ɴ)ѣ жʜвоть ɑʒь 

пʜсɑ оБ ɑдь сʜүь мʜʌгост 

Kulinova ploĉa, 

natpisi u 
krugovima 

Biskupići-
Muhašinovići 

kod Visokog 

(XIV) 

V: 254 

pisa пʜсɑ 

ʜ Бɑɴʜ пʜсɑχь κ ʜʌє жƔпɑɴь ɑʒъ пʜсɑχъ дєсʜвоʜ 

  … ɑБ ʜ ɑʒъ пʜсɑχь сє пʜсɑ  ɑдоχɴɑ κ ъстʜѣɴɴь 

дєсѣɴь ьɑть … євʜть пʜсɑ (Ɣ) дьɴʜ Бɑɴ(ɑ) 

стѣпɑɴ(ɑ) БогƔ дɑʜ ʒьд ɑвʜє ɑ мь(ɴ)ѣ жʜвоть ɑʒь 

пʜсɑ оБ ɑдь сʜүь мʜʌгост 

Kulinova ploĉa, 

natpisi u 

krugovima 

Biskupići-

Muhašinovići 
kod Visokog 

(XIV) 

V: 254 

pisa пʜсɑ 

ʜ Бɑɴʜ пʜсɑχь κ ʜʌє жƔпɑɴь ɑʒъ пʜсɑχъ дєсʜвоʜ 

  … ɑБ ʜ ɑʒъ пʜсɑχь сє пʜсɑ  ɑдоχɴɑ κ ъстʜѣɴɴь 

дєсѣɴь ьɑть … євʜть пʜсɑ (Ɣ) дьɴʜ Бɑɴ(ɑ) 

стѣпɑɴ(ɑ) БогƔ дɑʜ ʒьд ɑвʜє ɑ мь(ɴ)ѣ жʜвоть ɑʒь 

пʜсɑ оБ ɑдь сʜүь мʜʌгост 

Kulinova ploĉa, 
natpisi u 

krugovima 

Biskupići-

Muhašinovići 

kod Visokog 
(XIV) 

V: 254 

pisa пʜсɑ 
… моyжь т(єпь)үʜѣ Бɑт(ɑʌо) Босɑɴьсκ(ʜ) ɑ пʜсɑ 

 ɑдомʜʌь дʜѣκь 
tepĉija Batalo 

Gornje Turbe 

kod Travnika 
(poslije 1400) 

V: 257 

pisa пнсɑ … сє пнсɑ дьѣɑкь кьɴєʒɑ χрьвɑтнɴɑ  

Osredak kod 

Doboja (1299-
1314) 

V: 278 

pisa пʜсɑ 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 

Staro Selo kod 

Donjeg Vakufa 

(XIV-XV) 

V: 279 

pisa пнсɑ 
… до … дмнтромь ɴɑ своєн ʒ(є)мʌн но … пнсɑ 

дѣкь рɑдосɑвь н юрьн  

Babajaĉa kod 
Koraja u 

Loparama 

(XIV) 

V: 291 

pisa пнсɑ 

† сє ʌєжʜ мнʌьць црьɴнүь доБрѣ жнвь доБрѣ Ɣмрѣ 

снɴɑ Ɣ ɴєгɑ ɴє Бншє снɴовьць кɑмн спост(ɑ)вɑ н 

то мƔ пнсɑ кƔʌьдƔкь † 

Milac Crniĉ 

Pragani kod 

Zvornika (XIV-
XV) 

V: 310 

pisa пнсɑ 

† сє постɑвн Бнʌѣгь дрɑгосɑвь Боʌєсɑʌнкь 

Бʌɑкɑɴнɴь свонмн снɴнм(н) … (т)Ɣждєн ʒємʌн ɑ 

пнсɑ попь Богєʌɑ кƔүєвьць 
 

Bijeljina (XIV) B: 4 

pisa* (п)ʜсɑ 

… ʌєжʜ Б  …  ьдоєвʜүь (ɴ)ɑ ʒємʌʜ тƔжд(ʜ) 

постɑвʜ ɴɑ ɴь … єɴь п ѣχтѣɴь  ɑдосɑʌ(ʜү)ь 

пɑсто ɑκь мƔ ʜ ωʒ ьκо сʜɴь м(Ɣ) доБ ʜ жʜвь ʜ 

Ɣм (ѣ) сє (п)ʜсɑ д ɑгоє дʜѣ(κ)ь 

 

Zaselak kod 

Zvornika (XV) 
V: 311 

pisa* пнсɑ ɑ сє пнсɑ ǂ ɑдθс ʌɑ … рɑ … дѣ …  

Rataj u 

Miljevini kod 

Foĉe (1492) 

V: 188 

pisa* пʜсɑ сѣүє (κɑ)мʜ вʌɑдʜмʜ  ɑ пʜсɑ мʜт ов(ʜ)ћ  

Crkvina na 

Glasincu (?) 
V: 228 

pisa* пʜсɑ 
ɑ сє пʜсɑ вʌκɑɴ ʜ п ʜБүєвʜћь (ɴ)ɑ своємь 

с(т) ѣцʜ  

Tiĉići kod 

Kaknja (XV) 
V: 243 
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pisa* пʜсɑ 

ɑ сє ʌєжʜ доБ ʜ гдɴь гость мʜшʌєɴь κомƔ Бʜшє 

п ʜ … по Ɣ єдБʜ ɑв ɑмь своє вєʌʜκо 

гостоʌƔБство (гд)ɴє доБ (ʜ) κɑдɑ п ʜдєшь п ʜдь 

гд ɑ ɴɑшєгɑ ʜсƔ єдɴо … мєɴʜ ʜ ɴɑсь своʜχь 

 ɑБов пʜсɑ г м 

gost Mišljen 

Puhovac kod 

Zenice (poslije 

21.1.1404) 

V: 249 

pisa* пнсɑ 

† сє ʌєжʜ Брɑɴко вєрьков(нћь) … ʒємʌн ɴɑ 

пʌємєɴнтон п … ɴɑ ɴємь Брɑтнѣ Бѣʌѣгь 

мнʌьБрɑть н мнʌько  н снɴь о … нʌько ɑ пнсɑ гɑ 

прѣрɑдь днѣ(к)ь тврьдѣɴовнүь 

Branko 

Verković 

Kikaĉi kod 

Tuzle (XV) 
V: 297 

pisa* пнсɑ 
… мʌ … ɴ … он ɑ сє … ɑвнстɑ … ѣгь … в… сɴь 

трьдоє ɑ тон пнсɑ гонүнɴь попь  
Trnjaĉka u 
Tobutu (XV) 

V: 301 

pisa* пʜсɑ 

† ɑ сє ʌєжʜ дɑБʜжʜвь д ɑшκовʜћь ɴɑ своєʜ ʒємʌʜ 

ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ κɑдɑ χтєχь поБʜтʜ тɑдɑ ʜ Ɣм ѣχь 

Ɣсѣүє ɴɑ мє κɑмʜ мʜʌƔтʜɴь κɑБʌовʜћь Ɣ годƔшʜ 

ɑ пʜсɑ ɴʜκоʌɑ д ɑгоʌєвʜћь 

Dabiţiv 
Drašković 

Brkići kod 
Kalesije (XV) 

V: 306 

pisa* пнсɑ 
ɑ сє пнсɑ врсɑɴь косɑрнүь сƔжɑɴь кон сє ɴє 

рɑдƔє  

Blagajgrad 

(XV) 
V: 20 

pisah пʜсɑχъ 

ʜ Бɑɴʜ пʜсɑχь κ ʜʌє жƔпɑɴь ɑʒъ пʜсɑχъ дєсʜвоʜ 

  … ɑБ ʜ ɑʒъ пʜсɑχь сє пʜсɑ  ɑдоχɴɑ κ ъстʜѣɴɴь 

дєсѣɴь ьɑть … євʜть пʜсɑ (Ɣ) дьɴʜ Бɑɴ(ɑ) 

стѣпɑɴ(ɑ) БогƔ дɑʜ ʒьд ɑвʜє ɑ мь(ɴ)ѣ жʜвоть ɑʒь 

пʜсɑ оБ ɑдь сʜүь мʜʌгост 

Kulinova ploĉa, 

natpisi u 
krugovima 

Biskupići-
Muhašinovići 

kod Visokog 

(XIV) 

V: 254 

pisah пʜсɑχь 

ʜ Бɑɴʜ пʜсɑχь κ ʜʌє жƔпɑɴь ɑʒъ пʜсɑχъ дєсʜвоʜ 

  … ɑБ ʜ ɑʒъ пʜсɑχь сє пʜсɑ  ɑдоχɴɑ κ ъстʜѣɴɴь 

дєсѣɴь ьɑть … євʜть пʜсɑ (Ɣ) дьɴʜ Бɑɴ(ɑ) 

стѣпɑɴ(ɑ) БогƔ дɑʜ ʒьд ɑвʜє ɑ мь(ɴ)ѣ жʜвоть ɑʒь 

пʜсɑ оБ ɑдь сʜүь мʜʌгост 

Kulinova ploĉa, 

natpisi u 

krugovima 

Biskupići-

Muhašinovići 
kod Visokog 

(XIV) 

V: 254 

pisah пʜсɑχь 

ʜ Бɑɴʜ пʜсɑχь κ ʜʌє жƔпɑɴь ɑʒъ пʜсɑχъ дєсʜвоʜ 

  … ɑБ ʜ ɑʒъ пʜсɑχь сє пʜсɑ  ɑдоχɴɑ κ ъстʜѣɴɴь 

дєсѣɴь ьɑть … євʜть пʜсɑ (Ɣ) дьɴʜ Бɑɴ(ɑ) 

стѣпɑɴ(ɑ) БогƔ дɑʜ ʒьд ɑвʜє ɑ мь(ɴ)ѣ жʜвоть ɑʒь 

пʜсɑ оБ ɑдь сʜүь мʜʌгост 

Kulinova ploĉa, 
natpisi u 

krugovima 

Biskupići-
Muhašinovići 

kod Visokog 

(XIV) 

V: 254 

pisah пʜсɑχь 

ʜ Ɣ томь стєћє ж(ʜ)χ  поүтєɴо ʜ сʌɑвɴо є є ʒɴɑχь 

дɑ є Ɣм … ɑ тɑʜ г єБь  Ɣүʜɴʜχ(ь) (Ɣ)ʒвƔκоχ  ʒɑ 

свогɑ  жʜвотɑ  БоyдƔћє(м)оy ʜ посʌ(ʜ) 

оyʒвƔүєɴ(ʜѣ) г єБɑ ɴɑ үєтв ьто ʌʜто тоʜ пʜсɑχь 

ɴɑ үƔɑɴ ɑ п ʜдɑʌʜ сє Б(ог)Ɣ ωБɑ ɴɑ ʌʜт(ʜ)χь κʜ … 

мь жʜв … 

 

Gornje Turbe 

kod Travnika 
(1451) 

V: 255 

pisah пʜсχь 

вь дьɴʜ Б(ɑ)ɴɑ вєʌʜκ(ɑ)го κƔʌʜɴ(ɑ) Бѣшє 

г ɑ(д)ѣшɑ сƔʜдʜ(ѣ) вєʌʜ Ɣ ɴєг(о) ʜ сьʒʜдɑ … 

св єтɑго ю ʜѣ ʜ сє ʌєжʜ Ɣ ɴ(є)го ʜ жєɴɑ єгвɑ  үє 

поʌожʜ(т)є мє Ɣ ɴєго ɑ сє ʒʜдɑ д ɑжє 

о(χ)мƔүɑɴıɴь ємƔ воʌьı Б є: ɴ(ь) (ɑ)ʒь пʜсχь п о … 

ћь 

sudija Gradêša 

Podbreţje kod 

Zenice (poslije 
1193) 

V: 252 

pisah* пʜсɑχь 

… сʌɑвɑ вєʌʜ(κомƔ) (г)дʜɴƔ † БɑɴƔ ɑʒ(ь) пʜсɑχь 

дɴʜ м ɑ    ɑɑθг ʜ свѣщɑ ɑє пʜс … ʜ поʜдо(χь) 

стɑʒɑмɑ (Б)ɑɴɑ κƔʌʜɴɑ доБ ʜгɑ † ʜ пɑɑсɑχƔ κʜ 

ю оʜ ѣ сɑдʜ ʜʒʜтʜ щ… 

 

Podbreţje kod 

Zenice, stariji 

natpis (1193) 

V: 252 

pisanije пнсɑɴнє 

н постɑвн Бѣʌѣгь сн: снɴь мƔ: вʌькь: н Брɑтнѣ: 

ɴєгов ʌƔБѣɴь: н мєдошь: н прн(Б)нʌь: … :тько үє 

пнсɑɴнє: снє погƔБнтн: прокʌєть: Богомь: н 

снɴомь 

 

Košarići kod 

Ugljevika (XV) 
V: 313 

pisaše пʜсɑшє 

χɑсɑɴь ʜ ɑχмɑть дьвɑ  ɑдʜʌовʜћɑ сʜɴɑ ʜ ωто 

стɑ ʜ χɑсɑɴь Ɣм о є ʜ ωто Бʜєшє є ь Бʜшє 

ƔʒƔ ьχƔ үовєκє ɑ юɴɑүє юɴɑκɑ ʜ тоʜ ɴєговь 

Б ɑть ɑχмɑть вєʌʜκє жɑʌостʜ  ɑдʜ пʜсɑшє ωвω ʜ 

дɑ є Бʌɑсовєɴь тκо ћє п оʜтʜ ʜ п оκʌєт є κωʜ 

п ʜвɑʌʜтʜ 

Hasan i Ahmat 
Radilović 

Ĉadovina kod 

Rogatice (XV-

XVI) 

V: 217 

piše (п)ʜшє 
ɑ сє ʌєжʜ доБ ɑ жєɴɑ стɑɴɑ ћƔ єɴовʜцɑ сʜєүє 

ʒєʌʜѣ ɑ (п)ʜшє  ɑто 

Stana 

Đurenovica 

Boljuni kod 

Stoca (XV) 
V: 79 
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piše пншє 
ɑ пншє рɑдоɴɑ мɑрковнү кɴєʒɑ мнрɑ рɑдвнү ɴɑ 

своєн үрьто үрьто 

knez Mir(k)o 

Rad(oje)viĉ 

Knešpolje kod 

Lištice (1398-

1408) 

V: 4 

piše пншє 

† ɑ сє ʌєжн кɴєʒь рɑдншɑ ʒʌоƔшнћь ɑ сє пншє 

кɑмн вƔковнћь ɴɑ ѣƔɴɑкɑ тƔмовƔ рьдншн 

ʒʌоƔшнћь 

knez Radiša 

Zloušić 

Kruševo kod 
Mostara (XIV-

XV) 

V: 7 

piše пншє 

ɑ сє∶ пншє∶ ɴɑ крьстƔ∶ юрѣɑ∶ дɑ є∶ ʒɴɑтн 

свɑкомƔ∶ үовнкƔ ∶юрɑн∶ нвɴовнћь кɑко∶ стєкоχь 

∶Бʌɑго ∶н ш ɴєгɑ∶ погнБоχ кɑмн∶ Ɣснүє∶ рɑднүь∶ 

ковɑүь 

Juraj Ivanović 
Arapi kod 

Mostara (XV) 
V: 13 

piše пншє 

† ɑ сє пншє рɑдовɑць вƔкɑɴовнћь кƔн ʒɴɑχь 

цьрнɴƔ Ɣ воєводє н догь мƔ ɴє сгрншнχь 

прнѣтєʌє ɴє нʒгƔБнχь 
 

Hutovo (XV) V: 29 

piše пншє 
ɑ сє ʌєжн вʌɑћ вʌɑднсɑʌнћ пншє сєморɑд снүє 

вƔк ɴɑ ωцɑ 
VlaĊ Vladisalić 

Boljuni kod 

Stoca (XV-
XVI) 

V: 66 

piše пншє пншє сєморɑд  

Boljuni kod 

Stoca (XV-

XVI) 

V: 69 

piše пʜшє 
ɑ сє ʌєжʜ  ɑдʜүь ɑ Б ɑт сʜүє д ɑгʜшɑ ɴɑ Б ɑт(ɑ) 

ɑ сє пʜшє дʜκь сємо ɑд Ɣсʜүє κовɑү мʜʌʜћ 
Radiĉ 

Boljuni kod 

Stoca (XV-

XVI) 

V: 70 

piše пʜшє ɑ сє ʌєжʜ ʌƔБʜцɑ вʌɑтκовʜцɑ пʜшє сємо ɑд 
Ljubica 

Vlatkovica 

Boljuni kod 

Stoca (XV) 
V: 76 

piše пʜшє 
ɑ сє ʌєжʜ доБ ʜ юɴɑκь ʜ чоєκ вʌɑтκо вƔκовʜћ 

пʜшє сємо ɑд 
Vlatko Vuković 

Boljuni kod 

Stoca (XV) 
V: 77 

piše пʜшє 
ɑ сє ʌєжʜ доБ ɑ вʌɑдʜκовκɑ є ʜɴɑ вƔκоцɑмʜћ 

пʜшє дʜκь сємо ɑдь 

Jerina 

Vukocamić 

Boljuni kod 

Stoca (XV) 
V: 78 

piše пншє ɑ сє пншє мнʌко вƔкм(н)рь  

Njeganovići 

kod Bileće (?) 
V: 148 

piše пншє ɑ сє пншє нвɑɴь  

Kalac kod 

Bileće (XV-

XVI) 

V: 149 

piše пншє † ɑ сє пншє ω(т)ьцƔ мнʌьɴƔ с(н)ɴь … внүь  

Paoĉa kod 

Ţitomislića 

(XVI) 

V: 195 

piše пʜшє 
… пɑɴь (с) своомь сєст ом(ь) ɑмɴь ɑ сє пʜшє 

Б ɑʜκо с ʜє Бо … ʒɑ вм …  

Gornja 
Kukavica kod 

Rogatice (?) 

V: 210 

piše* пʜшє сє: ʌєжʜ: пɑвɑо: пʌɑв:ʜүʜћь ɑ пʜшє: мʜʌʜвоʜ Pavao Plaviĉić 
Brajkovići kod 

Bile (XVI) 
T: 4 

piše* пʜшє 

сє ʌєжʜ ʌƔкь сʜɴь пɑвʌɑ пʌɑвʜүʜћь ɑ сє пʜшє 

Брɑть ɴєговь рɑдʜɴь Брɑтє доБɑрь тʜ вь дƔшʜ 

твоє ɴɑ ʌ … 

Luka 
Brajkovići kod 
Bile (XVI) 

T: 6 

Plavcem пʌɑвцємь 

† сє ʌєжн доБрнʌо Божнћковнћь ʒ Брɑтомь 

рɑдоємь н снɴовцємь пʌɑвцємь ɑ пнсɑ нвко 

ωБрɑдовнћь 

Dobrilo 

Boţićković sa 
bratom 

Radojem i 

sinovcem 
Plavcem 

Staro Slano kod 

Trebinja (XV) 
V: 111 

Plaviĉić* пʌɑвʜүʜћь сє: ʌєжʜ: пɑвɑо: пʌɑв:ʜүʜћь ɑ пʜшє: мʜʌʜвоʜ Pavao Plaviĉić 
Brajkovići kod 

Bile (XVI) 
T: 4 

Plaviĉićâ* пʌɑвʜүʜћь 

сє ʌєжʜ ʌƔкь сʜɴь пɑвʌɑ пʌɑвʜүʜћь ɑ сє пʜшє 

Брɑть ɴєговь рɑдʜɴь Брɑтє доБɑрь тʜ вь дƔшʜ 

твоє ɴɑ ʌ … 

Luka 
Brajkovići kod 

Bile (XVI) 
T: 6 

pleme пʌємє 
ɑ сєн ʌєжн рɑдовɑɴ рɑконвнћ прокʌєть тко ћє 

тƔћнɴ ʌєү вєћє ɴєгово пʌємє 

Radovan 
Rakojvić 

Ĉerin kod 
Ĉitluka (XIV) 

V: 5 

plemena пʌємєɴɑ 

дɑ сє ʒɴɑ кɑко Бн Ɣ мɑркɑ пєтровнћь ωсɑмь 

снɴовɑ ωд пʌємєɴɑ понмнʌнћь н Ɣснкошє 

кɑмєɴь ɴɑ ωцɑ мɑркɑ н ɴɑ мɑтєрь днвɴƔ 

Petrović Marko 

i Divna 

Ledinac kod 

Lištice (XV) 
V: 2 

plemenite пʌємєɴнтє 
† ɑ сє: ʌєжн: Бѣʌосɑвь ʌƔүнүь Ɣ своє црьквє 

пʌємєɴнтє: постɑвншє кɑмєɴь: снɴовє с … Ɣ 
Bêlosav Luĉiĉ Bijeljina (XV) B: 11 
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plemeniti (пʌ)ємєɴнтн 

… (г)єорьгнє ɑ ʒовомь … доБрнχьɴнүь 

(пʌ)ємєɴнтн кɴєжɑɴнɴь сє постɑвн(шє) :д: снɴн: 

χр … 

Georgije 
Bijeljina 

(XIV/XV) 
B: 10 

plemeniti (пʌє)мєɴʜтʜ 

(пʌє)мєɴʜтʜ гост … ʜɴь … ɑв … є: Бʜʌʜгь :г: 

сʜɴовє: п ьвьκо ʜ  ɑд(мʜ)ʌь: ʜ  ɑдʜɴ(ɑц)ь тκо ћє 

сʜ Бʜʌʜ(г) … ʜтʜ (п)огƔБʜ гɑ Богь 
 

Puškovac kod 
Koraja u 

Loparama (XV) 

V: 290 

plemeniti пʌємєɴʜтʜ 

ɑ сє ʌєжʜ д ɑгоє юɴотʜћь тƔпьκовʜћ пʌємєɴʜтʜ 

свʜБьɴʜүɑɴʜɴь ɑ постɑвʜстɑ Бʜʌʜгь  в  сɴɑ 

мʜʌоБ ɑть ʜ п ʜБʜʌь ɑ тьκо ћє сʜ Бʜʌʜгь 

погƔБʜтʜ погƔБʜ гɑ Б ь 

Dragoje Junotić 

Tupković 

Peljave u 

Priboju (XV) 
V: 303 

plemenitoj пʌє(мє)ɴʜто(ʜ) 
… ʌєжʜ прьж(о)вь ɴовɑковн(ћ)ь ɴɑ своʜ ʒємʌʜ ɴɑ 

пʌє(мє)ɴʜто(ʜ) 

Prţov 

Novaković 

Brateljevići kod 

Kladnja (XV) 
V: 235 

plemenitoj пʌємє(ɴ)ʜтоʜ 
… ʜмє Божʜє ɑ сє ʌєжʜ т тшь Бɑɴовʜћь (д)оБ ʜ 

вʜтєʒь ɴɑ своωʜ пʌємє(ɴ)ʜтоʜ 

vitez Trt(i)š(a) 
Banović 

Kovanj kod 

Rogatice (prije 

1463) 

V: 221 

plemenitoj пʌємє(ɴн)то(н) 

† ɑ сє ʌєжн кɴєʒ вʌɑднсʌɑвь жƔпɑɴɑ ɴнкоʌє снɴь 

Бɑɴɑ стѣпɑɴɑ ɴєтн ɑ ʌєжн ɴɑ свон ʒємʌн ɴɑ 

пʌємєто ɑ пнсɑ помоүɑɴь 

knez Vladislav 

Vranjevo Selo 

kod Neuma 

(poslije 1363) 

V: 24 

plemenitoj пʌємє(ɴʜ)тоʜ 
ɑ сє ʌєжʜ  ɑдосɑвь χє ɑκовʜћь ωво ʌєгоχь ɴɑ 

свωʜ пʌємєтоʜ гоʌƔБɑүʜ ʜ дь є ʌɑκɑ Бʌгɑ 

Radosav 

Heraković 

Boljuni kod 

Stoca (XV) 
V: 62 

plemenitoj пʌємєɴнтєн 

† ɑ сє ʌєжн кɴєʒь пɑвɑω комʌнɴовнћь ɴɑ свон 

(пʌє)мєɴнтон ɴɑ проʒрɑүцƔ Ɣ дɴн воєводє 

сɑɴдɑʌь кон гɑ поүтєɴо н внрɴо сʌƔжɑшє Ɣүрьто 

Ɣүрьто ɴɑ пʌємєɴнтєн 

knez Pavao 
Komlinović 

Bakri kod 

Ĉitluka (1423-

1434) 

V: 12 

plemenitoj (пʌ)ємєɴʜто 

† вь ʜмє Божʜє сє ʌєжє  ɑдовɑɴь п ʜБʜʌовʜ(ћь) 

ɴɑ своωʜ ʒємʌʜ ɴɑ (пʌ)ємєɴʜто (ɴ)ɑ  ѣүʜцʜ Бѣχ(ь) 

ʒ Б ɑтомь … ʒмєɴʜо ʜ ƔБʜ мє … κω Божʜχ … ʜ (с) 

своωмь Б ɑтʜомь ɑ Б ɑтɑ мʜ ʜсʜκошє ʜ Ɣүʜɴʜшє 

в ьχƔ мєɴє κ ьвь ɴєʒɑʜ(м)ʜтƔ ɴєκɑ вѣ тκо є моʜ 

мʜʌʜ 

Radovan 

Pribilović 

Riĉica kod 
Kraljeve 

Sutjeske (XV) 

V: 242 

plemenitoj пʌємєɴнто ɑ сє ʌєжє χєрɑкь ɴɑ свон Бɑщнɴн ɴɑ пʌємєɴнто Herak 
Derani kod 
Stoca (poslije 

1483) 

V: 32 

plemenitoj пʌємєɴʜто 

ɑ сє ʌєжʜ д ɑгʜʌо (мʜ)ʌєт(ʜ)үь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜто (ɴɑ) допɑцʜχ п ɑвʜχь ʌєть  м  сƔ 

своємь  одомь воʌʜɴʜ үʌовѣκь κомƔ мƔ годѣ 

сʌƔжʜтʜ гоʜсподѣɴƔ ɑ κомƔ годѣ сʌƔжɑшє 

вѣ ьɴь мƔ Бєшє ʜ сє пʜсɑ д ɑгʜшɑ сʜɴь єговь 

Dragilo 

Donji Dopasci 

kod Kladnja 
(XV) 

V: 234 

plemenitoj пʌємєɴнто 
† ɑ сє ʌєжн сто(ѣ)ɴь Ɣтоʌовнүь ɴɑ своєн ʒємʌн ɴɑ 

пʌємєɴнто сн постɑвн остоѣ Брɑть єго 
Stojan Utoloviĉ 

ĐurĊevik u 

Gostilji kod 

Ţivinica (XIV-
XV) 

V: 240 

plemenitoj пʌємєɴʜто 

… (ʌ)єжє вєсєоκо гоʌoБовʜћь ɴɑ свωʜ ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜто ɑ постɑвʜ ɴєговʜχь сєдɑмь сʜɴовь ɴɑ 

ɴємь Бʜʌʜгь 

Veseoko 

Golobović 

Snijeţnica kod 

Zvornika (XV) 
V: 305 

plemenitoj пʌємєɴнто(н) 

† ɑ сє ʌєжн рɑднвон вƔкүнћь вƔкцɑ пнћєвнћɑ 

снɴь ɴɑ своωн пʌємєɴнто (с) Брѣтомь 

рɑдосɑвомь 

Radivoj Vukĉić 

Ljuti Do u 

Dabra polju 

(XV) 

V: 92 

plemenitoj (пʌ)ємєɴʜтоʜ 

… :ʌєжʜ: мʜʌосɑв: п ʜ … ʌʜовʜћь: (с) своʜмь: 

сʜɴомь: с  (ɑд)ʜшʜɴомь: ɴɑ своʜ ʒємʌʜ: ɴɑ 

(пʌ)ємєɴʜтоʜ: ɑ гово ɑшє: Б ɑтʜє: с … ɑт Бгь ʜ 

поүʜвɑтє: ѣ сɑмь … ʜ вʜ: ɑ вʜ: χоћєтє: Бʜ(тʜ) … ʜ 

ѣ: ʜ Б ɑтʜɑ: 

Milosav i 
R(ad)išin 

Brnjica kod 
Pala (XV) 

V: 227 

plemenitoj (пʌє)мєɴнтон 

… нʌь (пʌє)мєɴнтон ɴɑ внсо(рɑχь) вн Брɑтѣ Ɣ 

родƔ ɑ постɑ(в)ншє … сɑвь н рɑд … ь н Брɑѣɴь … 

с Богомь н с родомь 
 

Piperi u 

Loparama (XV) 
V: 288 

plemenitoj пʌємєɴнтон 
† ɑ сє ʌєжн кɴєʒь пɑвɑω комʌѣɴовнћь ɴɑ свон 

пʌємєɴнтон ɴɑ проʒрɑүцƔ Ɣ дɴн воєводє сɑɴдɑʌь 

knez Pavao 

Komlênović 

Bakri kod 
Ĉitluka (1423-

1434) 

V: 11 

plemenitoj пʌємєɴнтон 

† ɑ сє ʌєжн стонсɑвь мнʌошєвнћь ɴɑ свон ʒємʌн 

ɴɑ пʌємєɴнтон когɑ мɴого ʌƔдн ʒɴɑшє ɑ сє ұнɴн 

прнБнʌь Бѣʌопүєʌɑɴнɴь ɑ пнсɑ днвьɴь сɴь єговь 

Stojsav 

Milošević 

Gradac kod 

Konjica (XV) 
V: 16 
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plemenitoj пʌємєɴнтон 

вɑ нмє Богь н свєтогь нвɑɴɑ сє ʌєжн рɑдосɑвь 

вɑʌɑχовнћь ɴєкɑ сє ʒɴɑ єрє ʌєг(о)χь ɴɑ свωн ɴɑ 

пʌємєɴнтон Бɑшт(н)ɴн сє пнсɑ рɑднүь 

рɑдосɑʌнћь ɑ снєүє мнʌєтɑ ковɑүь крнʌнћь 

Radosav 

Valahović 

Nekuk kod 

Stoca (XV-

XVI) 

V: 58 

plemenitoj пʌємєɴнтон 
† ɑ сє ʌєжн рɑдосɑвь вƔкүнћь вƔкць пнћєвнћɑ ɴɑ 

свон ɴɑ пʌємєɴнтон 

Radosav 

Vukĉić 

Ljuti Do u 

Dabru polju 
(XV) 

V: 91 

plemenitoj пʌємєɴнтон 
† ɑ сє ʌєжн рɑћь гɑʌүнћ ɴɑ своѣωн ɴɑ 

пʌємєɴнтон 
RaĊ Galĉić 

Veliĉani u 

Popovu polju 
(XV) 

V: 101 

plemenitoj пʌємєɴнтон 

ɑ сє ʌєжн доБрн прнБнсʌɑвь пєтонвнћь ɴɑ свон 

ʒємʌн ɴɑ пʌємєɴнтон сʌƔжнχь БɑɴƔ тврьдвкƔ 

гдɴƔ вѣрьɴо ɴɑ томь погнБоχь п(н)сɑ Бртонѣ 

Pribislav 

Petojvić 

Ljusići kod 
Uloga (1353-

1377) 

V: 182 

plemenitoj пʌємєɴʜтоʜ 

† ɑ сє ʌєжʜ вогьұʜɴь κьɴєʒɑ стʜпκɑ Ɣ … ʜћɑ сʜɴь 

ɴɑ сьвоѣоʜ ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ д Ɣжʜɴо 

жɑʌʜтє мє мʌɑдь сʜ сєгɑ свʜтɑ отʜдоχь ɑ єдьɴь 

Бʜχь Ɣ мɑʜκє ɑ сє пʜсɑ Ɣгɑ ɑκь 

Vogĉin 
Kotorac kod 

Ilidţe (XV) 
V: 207 

plemenitoj пʌємєɴʜтоʜ 
† сє ʌєжʜ ово   … ɑвь … κотьмѣ ʜүь ɴɑ своıє ʜ 

ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ (п)ʜсɑ попь п ʜБʜсʌɑвь  

Kaljina kod 

Podromanije 
(XIV) 

V: 229 

plemenitoj пʌємєɴʜтоʜ 
ɑ сє ʌєжʜ дɑБʜжʜвь ɴɑ сво(єʜ) ʒємʌʜ ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ɑ ɴє ом ьсʜв сє 
Dabiţiv 

Berisalići kod 

Olova (XIV-
XV) 

V: 233 

plemenitoj пʌємєɴʜтоʜ 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтг ɑ дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

κɴєʒь Бɑтʜћь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ 

мʜʌостʜю Бжʜ омь ʜ сʌɑвɴогɑ гɴдɴ ɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ κɴєʒь Босɑɴьсκʜ ɴɑ вʜсоκомь сє поБоʌʜχь 

ɴɑ дƔБоκƔмє мє дɴь доʜдє сʜ Бʜʌʜгь постɑвʜ 

госпоѣ вƔκɑвɑ с моʜмʜ доБ ʜмʜ жʜвƔ мʜ вѣ ɴо 

сʌƔжɑшє ʜ м твƔ мʜ посʌƔжʜ 

knez Batić 

Kopošići kod 
Ilijaša 

(16.8.1420-

18.8.1421) 

V: 245 

plemenitoj пʌємєɴʜтоʜ 

ɑ сє ʌєжʜ Божʜћκо Бɑɴовʜ(ћь) ɴɑ своєʜ ʒємʌʜ ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ д ɑмʜ … ɴʜ ɑ постɑв(н)шє χʌɑпɑ 

ʜ ѣ ʜ Богдɑɴь ʜ ѣ  ɑɴκо ʒ Б( )ɑтʜом(ь) 

Boţićko 
Banović 

Banovići (XIV) V: 248 

plemenitoj пʌємєɴʜтоʜ 

сє єсть поκоʜщє оБ ɑдɑ χ (ж)ʜүʜћɑ ʜ доБ ѣ жʜ(χ) 

ɴɑ сʜємь свѣтƔ ʜ ʌ(є)жє ɴ(ɑ) своєʜ ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ в ьχƔ мѣсχ ʜ постɑвʜ ɴɑ ɴмь сʜ 

Бѣʌгь сʜɴь єго 

Obrad Hr(ţ)iĉić 
Vakuf kod 
Šibošnice (XV) 

V: 285 

plemenitoj пʌємєɴʜтоʜ 

… (ʌ)єжʜ κ … Б ɑтосɑʌʜћ ɴɑ своʜ ʒємʌʜ ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ вʜсо ɑχь ʜ ɑ постɑвʜ сьʜ Бѣʌʜгь 

дьвɑ сʜɴɑ Божʜүьκо ʜ д ɑгƔʌʜɴь 

Bratosalić 
Piperi u 

Loparama (XV) 
V: 286 

plemenitoj пʌємєɴнтон 
… Бно днɑ … ɑ снє ʌєжн мʌɑднɴь … ɴнүнћь ɴɑ 

свон ʒьмʌн ɴɑ пʌємєɴнтон ɴɑ внсорьχь 
Mladin 

Piperi u 

Loparama (XV) 
V: 287 

plemenitoj пʌємєɴʜтоʜ 

сє ʌєжʜ т (ʜ)вκо … ʜћь ɴɑ своєʜ … ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ʜ постɑвʜшє ɴɑ ɴємь сʜ Бʜгь үєтʜ ʜ 

сʜɴовє мʜод ɑгь ʜ  ɑтκо ʜ вєсєоκо ı ѣκоБь 

Tr(i)vko 

Stanovi kod 

Koraja u 
Loparama (XV) 

V: 292 

plemenitoj пʌємєɴʜтоʜ 

† сє ʌєжʜ Брɑтьмнω Б ɑнκовʜћь Боʌє ɑдовь 

ƔɴƔκь ɴɑ своωʜ ʒємьʌʜ пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ … ɑκовʜ 

… (т)ьκо ћє сʜ (Бʜ)ʌʜгь погƔБ(ʜ)тʜ погƔБʜ (г)ɑ Б гь 

† постɑвʜ Бʜʌ(ʜ)г сʜɴь єговь ɴɑʜмʌɑдʜʜ Б ɑтоʌь 

своємƔ ωтьцƔ ɴ … ɑ … т … 

Bratmio 

Brajković 

Peljave u 

Priboju (XV) 
V: 304 

plemenitoj пʌємєɴнтон 
сє ʌєжн Боʌько ɴɑ своєн ʒєм(ʌ)н ɴɑ пʌємєɴнтон 

ɴɑ ʌєндсɴн 
Boljko 

Malešić kod 
Zvornika (XV-

XVI) 

V: 309 

plemenitoj пʌємєтɴо 
вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свтɑго дχɑ ɑ сє ʌєжʜ 

 ɑдомʜ ь ю ʜсɑʌʜћь ɴɑ своєʜ ʒємʌʜ пʌємєтɴо 

Radomir 
Jurisalić 

Olovci kod 
Stupara (XV) 

V: 237 

plemenitoj пьʌємєɴнтон 
(с)є ʌєжн χотнɴь Богосɑʌнүь ɴɑ пьʌємєɴнтон свон 

ʒємʌн постɑвн рɑдов … довнɴь снɴɑ овɑ сɴ 

Hotin 

Bogosaliĉ 

Lipovica kod 

Lopara (XV) 
V: 298 

plemenitoj* (пʌє)мєɴнтон 

† ɑ сє ʌєжн кɴєʒь пɑвɑω комʌнɴовнћь ɴɑ свон 

(пʌє)мєɴнтон ɴɑ проʒрɑүцƔ Ɣ дɴн воєводє 

сɑɴдɑʌь кон гɑ поүтєɴо н внрɴо сʌƔжɑшє Ɣүрьто 

Ɣүрьто ɴɑ пʌємєɴнтєн 

knez Pavao 

Komlinović 

Bakri kod 
Ĉitluka (1423-

1434) 

V: 12 
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plemenitoj* пʌємєɴнтон 

ɑ сє ʌєжʜ с снɴом рɑднсɑвомь ɑ с(є) ʌєнжє ɴɑ 

свон пʌємєɴнтон овɑн кɑмнɴ ɴєɴɑд отɑц с вєүɴє 

помєɴн постɑвн снɴƔ мом жƔпɑɴƔ рɑдɑɴƔ н 

снɴƔ мƔ 

 

Šipovac u 

Podveleţju kod 

Mostara (XV-

XVI) 

V: 174 

plemenitoj* пʌємєɴнтон 

† сє ʌєжʜ Брɑɴко вєрьков(нћь) … ʒємʌн ɴɑ 

пʌємєɴнтон п … ɴɑ ɴємь Брɑтнѣ Бѣʌѣгь 

мнʌьБрɑть н мнʌько  н снɴь о … нʌько ɑ пнсɑ гɑ 

прѣрɑдь днѣ(к)ь тврьдѣɴовнүь 

Branko 

Verković 

Kikaĉi kod 

Tuzle (XV) 
V: 297 

plemenitoj* пʌємєɴʜтоʜ 

† ɑ сє ʌєжʜ дɑБʜжʜвь д ɑшκовʜћь ɴɑ своєʜ ʒємʌʜ 

ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ κɑдɑ χтєχь поБʜтʜ тɑдɑ ʜ Ɣм ѣχь 

Ɣсѣүє ɴɑ мє κɑмʜ мʜʌƔтʜɴь κɑБʌовʜћь Ɣ годƔшʜ 

ɑ пʜсɑ ɴʜκоʌɑ д ɑгоʌєвʜћь 

Dabiţiv 

Drašković 

Brkići kod 

Kalesije (XV) 
V: 306 

plemenitom п(ʌє)мє(ɴн)том 

вь ʜмє оцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєтогɑ дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ г ƔБɑүɑ 

воєводє мʜотошɑ поүтєɴɑ ʜ Ɣ т … дєѣɴомь свомь 

ɴɑ п(ʌє)мє(ɴн)том 
 

Seljani kod 

Rogatice (XV) 
V: 218 

plemenitom пʌємє(ɴн)томь 

† вь ʜмє ωцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєто(гɑ) дχ ɑ сє ʌєжʜ 

воєводɑ мʜωтошь (с) своʜмь (с)ʜɴомь стѣпκомь 

свомƔ гдɴƔ вʌɑтκƔ вʌɑћєвʜћƔ κоɴь ɴогƔ κоʜ мƔ 

посʌƔжʜ жʜвƔ ɑ м ьтвɑ поБʜʌʜжʜ Божʜмь 

(п)омоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостʜю ʜ п ɑвʜ 

воєводɑ мʜωтошь ʜ мɴого ωт моє  Ɣκє ɴɑ ʒємʌʜ 

Бʜ ɑ ѣ ɴʜ ωт єɴɴє ɴʜκо ь ɴє Бʜ м ьтвь ɴє χ гɑ 

ƔБʜт ɑ ʜ сє κопɑʜтє ɴɑ пʌємє(ɴн)томь 

vojvoda Miotoš 

sa sinom 
Stêpkom 

VlaĊevina kod 

Rogatice (prije 
1463) 

V: 222 

plemenitom пʌємєɴʜтом 
† ɑ сє ʌєжʜ ʌƔпκо вʌ(ɑ)сɴʜћ ɴɑ пʌємєɴʜтом 

сво(м) … пʜсɑ мƔ сʜɴь дʜѣκ доБ овоʜ 
Ljupko Vlasnić 

Troskoti kod 
Mostara (XIV-

XV) 

V: 47 

plemenitom пʌємєɴʜтомь 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 

Milošević  

Koĉerin kod 

Lištice (1410-

1411) 

V: 1 

plemenitom пʌємєɴнтомь ɑ сє ʌєжн внтко ɴɑ свомь пʌємєɴнтомь Vitko 
Mokro kod 

Lištice (XV) 
V: 3 

plemenitu пʌємєɴʜтƔ 

† ɑ сє ʌєжʜ вƔκосɑвь воєводɑ вʌɑћєвʜћь с момь 

д Ɣговɑχь д Ɣжʜɴомь ʜ сɑгʜБоχь ɴɑ  ʒмʜ ɴоʜ 

κ ɑʜɴє κо(ɴь) могɑ господʜɴɑ ʜ доɴєсошє мє 

д Ɣжʜɴɑ ɴɑ своƔ пʌємєɴʜтƔ БɑщʜɴƔ ʜ дɑ є 

п оκʌєть тκо ћє Ɣ мє тɑκɴƔтʜ 

Vukosav 
Vlahovići kod 

Ljubinja (XV) 
V: 96 

Plišĉić пʌншүнћь 
† ɑ сє ʌєжн кɴєʒь вƔкосɑвь пʌншүнћь пнсɑ 

срɑцнɴь вƔкосɑʌнћь 

knez Vukosav 
Plišĉić 

Stepen kod 
Gacka (XIV) 

V: 160 

Plišĉića пʌншүнћɑ 
† ɑ сє ʌєжн внг(ɑ)ɴь вƔкосɑвɑ пʌншүнћɑ снɴь 

пнсɑ срɑцнɴь вƔкосɑʌнћь 
Viganj Plišĉić 

Stepen kod 

Gacka (prije 

1465) 

V: 199 

po пo 

† вɑь дɴʜ п ьвовѣ ɴɑго κ ɑʌɑ вʌɑдʜсʌɑвɑ 

п ѣстɑвʜ сє  ɑБь … ʜʌɑ по ʜκьʌомь жƔпɑɴь 

п ʜБʜʌшь ɑ … пo Бж ʜ мʌостʜ ɴ … ɑ дѣдʜɴɑ ɴʜоy 

… ʜχ ь ɑκƔ  

ţupan Pribil(i)š 
Police kod 

Trebinja (1241) 
V: 128 

pobêlêţi поБѣ(ʌѣ)жʜ 

вɑ ʜмє Божʜє ɑ сє ʌєжʜ оʒ ʜɴь κопʜєвʜћь 

жƔпɑɴь κɴєʒɑ пɑвʌɑ сє пʜсɑ дʜѣκь мʜʌосɑʌʜћь 

 ɑдоє ʜћь см ьтʜ ɴє поʜсκɑχь ɴɑвʜдѣɴь 

κ ɑʌєвсв(ɑ) Босɑɴсκогɑ ʜ госпоцтвɑ с ьБьсκогɑ 

ʒɑ могɑ гɴɑ сʌƔжБƔ Бодошє мє ʜ сѣκошє мє ʜ 

стѣ ɑшє ʜ тƔʜ см ьтʜ ɴє допɑдоχь ʜ Ɣм ʜχь ɴɑ 

 ощство χ ʜство ʜ гɴ мє воєводɑ ωκ ʜʌʜ ʜ 

Ɣκопɑ ʜ поБѣ(ʌѣ)жʜ 

Ozrin Kopijević 
Varošište u 

Borĉu (XV) 
V: 224 

pobiliţi поБнʌнжн 
† ɑ сє ʌєжн жƔпɑɴь юроє конɴо погБєБє ɴɑ 

поүтєɴо сʌƔжБн ʒɑ св(огь) гдɴɑ ɑ поБнʌнжн гɑ 
ţupan Juroje 

Kruševo kod 

Stoca (prije 

1471) 

V: 39 
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кɴєʒь 

pobiliţi поБʜʌʜжʜ 

† вь ʜмє ωцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєто(гɑ) дχ ɑ сє ʌєжʜ 

воєводɑ мʜωтошь (с) своʜмь (с)ʜɴомь стѣпκомь 

свомƔ гдɴƔ вʌɑтκƔ вʌɑћєвʜћƔ κоɴь ɴогƔ κоʜ мƔ 

посʌƔжʜ жʜвƔ ɑ м ьтвɑ поБʜʌʜжʜ Божʜмь 

(п)омоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостʜю ʜ п ɑвʜ 

воєводɑ мʜωтошь ʜ мɴого ωт моє  Ɣκє ɴɑ ʒємʌʜ 

Бʜ ɑ ѣ ɴʜ ωт єɴɴє ɴʜκо ь ɴє Бʜ м ьтвь ɴє χ гɑ 

ƔБʜт ɑ ʜ сє κопɑʜтє ɴɑ пʌємє(ɴн)томь 

vojvoda Miotoš 
sa sinom 

Stêpkom 

VlaĊevina kod 
Rogatice (prije 

1463) 

V: 222 

pobiljeţi поБнʌєжн 
† ɑ сє ʌєжʜ дɑБнжнвь мɑрьковнүь кон дɑɴь 

ʌєг(оχ)ь тнмє … Б(р)ɑть мон вƔкь поБнʌєжн 

Dabiţiv 

Markoviĉ 

ĐurĊevac na 

Drini (XV) 
V: 315 

pobiti* поБʜтʜ 

† ɑ сє ʌєжʜ дɑБʜжʜвь д ɑшκовʜћь ɴɑ своєʜ ʒємʌʜ 

ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ κɑдɑ χтєχь поБʜтʜ тɑдɑ ʜ Ɣм ѣχь 

Ɣсѣүє ɴɑ мє κɑмʜ мʜʌƔтʜɴь κɑБʌовʜћь Ɣ годƔшʜ 

ɑ пʜсɑ ɴʜκоʌɑ д ɑгоʌєвʜћь 

Dabiţiv 
Drašković 

Brkići kod 
Kalesije (XV) 

V: 306 

pobolih поБоʌʜχь 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтг ɑ дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

κɴєʒь Бɑтʜћь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ 

мʜʌостʜю Бжʜ омь ʜ сʌɑвɴогɑ гɴдɴ ɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ κɴєʒь Босɑɴьсκʜ ɴɑ вʜсоκомь сє поБоʌʜχь 

ɴɑ дƔБоκƔмє мє дɴь доʜдє сʜ Бʜʌʜгь постɑвʜ 

госпоѣ вƔκɑвɑ с моʜмʜ доБ ʜмʜ жʜвƔ мʜ вѣ ɴо 

сʌƔжɑшє ʜ м твƔ мʜ посʌƔжʜ 

knez Batić 

Kopošići kod 

Ilijaša 

(16.8.1420-
18.8.1421) 

V: 245 

poĉiva поүʜвɑ 
ɑ снє поүʜвɑ κɴєʒ  ɑдʜү смє ɴʜ  ɑБ Божʜ тʜто  

χ ɑмɑ сєго 
knez Radiĉ 

Draĉevo u 
Popovu polju 

(XV) 

V: 107 

poĉiva поүнвɑ … сɑд тƔн поүнвɑ рɑдосɑвь грƔБɑүь сɑдь мрьтɑвь 
Radosav 

Grubaĉ 

Krtinje kod 

Ljubinja (XVI) 
V: 112 

poĉiva поүнвɑ ɑ сє Ɣмко поүнвɑ Umko 
Hum kod 
Trebinja (?) 

V: 123 

poĉivaje поүʜвɑє ʜс χ с  ʒєд поүʜвɑє  ɑБɑ Бжʜɑ ƔБʌʜɑ вєтʜо  ɑдɑ Rada 
Vojkovići kod 

Ilidţe (?) 
V: 244 

poĉivate поүʜвɑтє 

… :ʌєжʜ: мʜʌосɑв: п ʜ … ʌʜовʜћь: (с) своʜмь: 

сʜɴомь: с  (ɑд)ʜшʜɴомь: ɴɑ своʜ ʒємʌʜ: ɴɑ 

(пʌ)ємєɴʜтоʜ: ɑ гово ɑшє: Б ɑтʜє: с … ɑт Бгь ʜ 

поүʜвɑтє: ѣ сɑмь … ʜ вʜ: ɑ вʜ: χоћєтє: Бʜ(тʜ) … ʜ 

ѣ: ʜ Б ɑтʜɑ: 

Milosav i 

R(ad)išin 

Brnjica kod 

Pala (XV) 
V: 227 

poĉten поүтєɴ 
† сн Бʌгь кɴєʒɑ тврьднсɑвɑ Брснɴћ поүтєɴ внтєʒ 

ωвдн ѣдɴь дондє 

knez Tvrdisav 

Brsin(i)ć 

Bujakovina u 
Mreţici kod 

Foĉe (XIV-XV) 

V: 187 

poĉteni поүтєɴʜ 

† вь дɴʜ гдɴɑ воєдє сɑɴдѣʌɑ ɑ сєʜ ʌєжʜ κɴєʒь 

поκ ɑѣць ωʌʜвє овʜћь Б ɑтʜω ʜ вʌɑстєʌє ѣ 

поκ ɑѣць гɴƔ момƔ сʌƔгɑ що моχь вь п ɑвɑдʜ 

тоʌʜκо χоχь Ɣ момь домʜ Богь мʜ подʜʌʜ ѣ 

могɑχь гɴɑ могɑ ʜ д Ɣгɑ могɑ Ɣ поүтєɴʜ п ʜѣтʜ 

ʜ Ɣ томь момь доБ ʜ догє см ьть Ɣ в ємє жнвотɑ 

домь моѣ ωжɑʌостнχь 

knez Pokrajac 

Oliverović 

Vrpolje kod 

Trebinja (1413) 
V: 117 

poĉtenijem поүтєɴʜємь 

† ɑ сє ʌєжʜ госпоѣ гоʜсɑвь κћʜ ю ʜѣ Бɑωшʜћɑ ɑ 

κƔћьɴʜцɑ воєводє  ɑдʜүɑ ɑ п ʜстɑ Ɣ κƔћʜ 

κɑʒɴцɑ сɑɴκɑ ʜ жƔпɑɴɑ Бʜʌʜѣκɑ с поүтєɴʜємь ʜ 

п ʜѣ свою вʜ Ɣ ʜ вʜшɴƔ сʌɑвƔ 

gospoja Gojsav 
Biskup kod 

Konjica (1398) 
V: 178 

poĉteno (п)оүтєɴо 
… χ єʌ(ɑ) мɴогє ʒємʌє оБʜдєχь ʜ (д)омомь доћоχь 

(п)оүтєɴо постɑχь ʜ ɴ(ɑ) свωʜ Бɑщ(ʜ)ɴʜ (ʌє)гоχь 
Hrelja 

Donja 

Presjenica 

ispod 
Treskavice 

(XIV) 

V: 206 

poĉteno поүтєɴо 

† ɑ сє ʌєжн кɴєʒь пɑвɑω комʌнɴовнћь ɴɑ свон 

(пʌє)мєɴнтон ɴɑ проʒрɑүцƔ Ɣ дɴн воєводє 

сɑɴдɑʌь кон гɑ поүтєɴо н внрɴо сʌƔжɑшє Ɣүрьто 

Ɣүрьто ɴɑ пʌємєɴнтєн 

knez Pavao 

Komlinović 

Bakri kod 

Ĉitluka (1423-
1434) 

V: 12 
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poĉteno поүтєɴо 

ɑ сʜє Бʜʌєгь поүтєɴогɑ вʜтʒɑ воєводє  ɑдʜвоѣ 

ωп ɑшʜћɑ доκʌє Бʜχь поүтєɴо ʜ гʌɑсʜто п єБʜχь 

ʜ ʌєгоχь Ɣ тƔћоʜ ʒємʌʜ ɑ Бʜʌєг мʜ стоʜ ɴɑ 

Бɑщʜɴʜ 

Radivoj 

Oprašić 

Oprašići kod 

Rogatice (XV) 
V: 226 

poĉteno поүтєɴо 

ʜ Ɣ томь стєћє ж(ʜ)χ  поүтєɴо ʜ сʌɑвɴо є є ʒɴɑχь 

дɑ є Ɣм … ɑ тɑʜ г єБь  Ɣүʜɴʜχ(ь) (Ɣ)ʒвƔκоχ  ʒɑ 

свогɑ  жʜвотɑ  БоyдƔћє(м)оy ʜ посʌ(ʜ) 

оyʒвƔүєɴ(ʜѣ) г єБɑ ɴɑ үєтв ьто ʌʜто тоʜ пʜсɑχь 

ɴɑ үƔɑɴ ɑ п ʜдɑʌʜ сє Б(ог)Ɣ ωБɑ ɴɑ ʌʜт(ʜ)χь κʜ … 

мь жʜв … 

 

Gornje Turbe 
kod Travnika 

(1451) 

V: 255 

poĉteno поүтєɴо ɑ сє ʌєжн Брɑћко посʌƔжнχ(ь) момƔ поүтєɴо Braćko 
Kokorina kod 

Gacka (XV) 
V: 324 

poĉteno поүтєɴо 

сʜє: ʌєжʜ: мʜχоʜо: грɑχовүʜћь: прɑвє: в(ʜ)рє 

рʜмскє (к)оʜ: поүтєɴо (χ)оћɑшє ʜ (Б)огƔ сє 

мо(ʌɑ)шє: ʜ доБро (к)ɴʜгƔ: ʒɴɑ(шє дɑ)ʜ мƔ Бо(жє 

дƔ)шʜ д(ɑ) БƔдє (спɑсє)ɴь 

Mihojo 
Grahovĉić 

Brajkovići kod 
Bile (XVI) 

T: 3 

poĉtenoga поүтєɴогɑ 

ɑ сʜє Бʜʌєгь поүтєɴогɑ вʜтʒɑ воєводє  ɑдʜвоѣ 

ωп ɑшʜћɑ доκʌє Бʜχь поүтєɴо ʜ гʌɑсʜто п єБʜχь 

ʜ ʌєгоχь Ɣ тƔћоʜ ʒємʌʜ ɑ Бʜʌєг мʜ стоʜ ɴɑ 

Бɑщʜɴʜ 

Radivoj 

Oprašić 

Oprašići kod 

Rogatice (XV) 
V: 226 

poĉtenoj поүтєɴо 

† ɑ сє ʌєжн жƔпɑɴь юроє конɴо погБєБє ɴɑ 

поүтєɴо сʌƔжБн ʒɑ св(огь) гдɴɑ ɑ поБнʌнжн гɑ 

кɴєʒь 

ţupan Juroje 

Kruševo kod 

Stoca (prije 
1471) 

V: 39 

poći поћʜ 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ (с)ɴɑ ʜ свєтогɑ д(χɑ) (сє) ʌєжʜ 

доБ ʜ Бдɑɴь доБ огɑ домьшє ωʒ ѣɴовʜүɑ сʜɴь Ɣ 

тоʜ доБɑ Ɣм ѣχь ɴʜ сє Бѣχь ωм ɑʒʜʌь ʒʌƔ ɴʜ 

доʜ(до) доБ Ɣ ʜ κто мє ʒɴɑшє всɑκь мє жɑʌɑшє 

доБ ь χотѣχь юɴɑκь Бʜтʜ ɑʌʜ мʜ см ѣть п ѣκ ɑтʜ 

ω(т)ʜдоχь (ωт) ωтьцɑ вєωмʜ пєүɑωɴɑ ʜ 

пκʌ(о)ɴʜо всоʜ моʜωʜ д жʜɴʜ ʜ Бʌмь ʌБьвтʜ ɴѣχь 

κ моєʜмь вс(ʜ)мь поћʜ  дɑɴовʜү χɑɴь сω 

Bogdan 

Ozrênoviĉ 

Blaţevići kod 

Rogatice 
(poslije 1486) 

V: 211 

pod пдь 

† ɑ сє ʌєжʜ  ɑдоɴɑ  ɑтκовʜћь погʜБоχь пдь 

г ɑдомє пдь κʌƔүємє ʒɑ свогɑ гдɴɑ воєводƔ 

сɑɴд(ɑ)ʌɑ 

Radonja 
Ratković 

Kljuĉ kod 

Gacka (1404-

1415) 

V: 159 

pod пдь 

† ɑ сє ʌєжʜ  ɑдоɴɑ  ɑтκовʜћь погʜБоχь пдь 

г ɑдомє пдь κʌƔүємє ʒɑ свогɑ гдɴɑ воєводƔ 

сɑɴд(ɑ)ʌɑ 

Radonja 
Ratković 

Kljuĉ kod 

Gacka (1404-

1415) 

V: 159 

pod подь 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 
Milošević  

Koĉerin kod 

Lištice (1410-

1411) 

V: 1 

podgorê подъго ѣ 

сʜ  ц κвъ Бɑɴъ κоyʌʜɴъ ʒʜдɑ єг(дɑ пʌ)ѣɴʜ 

κоyчєвъсκо ʒɑго ʜє: ʜ ɴɑ єɴɑɴ оyг ом(ъ) … оy 

подъго ѣ сʌѣпʜчʜщъ ʜ постɑвʜ своʜ оБ ɑʒъ 

(ɴɑдъ) п ɑгомъ: Б ъ  дɑʜ Бɑɴоy κоyʌʜɴоy ʒд ɑвъє ʜ 

Бɑɴʜ воʜ сʌɑвʜ 

Kulinova ploĉa 

Biskupići-
Muhašinovići 

kod Visokog 

(1193) 

V: 254 

podili подʜʌʜ 

† вь дɴʜ гдɴɑ воєдє сɑɴдѣʌɑ ɑ сєʜ ʌєжʜ κɴєʒь 

поκ ɑѣць ωʌʜвє овʜћь Б ɑтʜω ʜ вʌɑстєʌє ѣ 

поκ ɑѣць гɴƔ момƔ сʌƔгɑ що моχь вь п ɑвɑдʜ 

тоʌʜκо χоχь Ɣ момь домʜ Богь мʜ подʜʌʜ ѣ 

могɑχь гɴɑ могɑ ʜ д Ɣгɑ могɑ Ɣ поүтєɴʜ п ʜѣтʜ 

ʜ Ɣ томь момь доБ ʜ догє см ьть Ɣ в ємє жнвотɑ 

домь моѣ ωжɑʌостнχь 

knez Pokrajac 

Oliverović 

Vrpolje kod 

Trebinja (1413) 
V: 117 

pogibe погБєБє 

† ɑ сє ʌєжн жƔпɑɴь юроє конɴо погБєБє ɴɑ 

поүтєɴо сʌƔжБн ʒɑ св(огь) гдɴɑ ɑ поБнʌнжн гɑ 

кɴєʒь 

ţupan Juroje 

Kruševo kod 

Stoca (prije 

1471) 

V: 39 
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pogibe погʜБ(є) 

вɑ ʜмє твоє п ʜүʜстɑ т оʜцє гдɴɑ гстʜ мʜʌƔтʜɴɑ 

Бʜʌʜгь  одомь ц ьɴʜүɑɴь погʜБ(є) ʜɴо ɴєго ʌʜ 

мʜʌостʜ Божʜєʜ жʜтʜє ɑ жʜχь Ɣ үɑстє Босɑɴκє 

гсподє п ʜмʜχь дɑ овє ω вєʌʜκє гсподє ʜ 

вʌɑстєо ʜ ω г ьүκє гсподє ɑ всє вʜдомо 

gost Milutin 
Humsko kod 
Foĉe (1318) 

V: 190 

pogibe погʜБє 

† вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ 

вʌɑтκо вʌɑ(ћє)вʜћь κоʜ ɴє моʌɑшє ɴʜєдɴогɑ 

үʌовκɑ тьκмо гɴɑ ɑ ωБʜдє мɴого ʒємʌє ɑ домɑ 

погʜБє ɑ ʒɑ ɴʜмь ɴє остɑ ɴʜ сɴь ɴʜ Б ɑть ɑ ɴɑ ɴь 

Ɣсʜұє κɑмʜ ɴєговь воєводɑ мʜωтошь сʌƔжʜ гɴɑ 

Божʜωмь помоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостою κоʜ 

Ɣκопɑ вʌɑтκɑ помєɴƔ Бгɑ 

Vlatko 
VlaĊević 

VlaĊevina kod 

Rogatice (1399-

1415) 

V: 223 

pogibe погʜБє 

ʜ погʜБє ɴɑ Бою дєспотовƔ ɑ сʜ є Бʜʌгь мɑχмƔтɑ 

Б ɑɴκовʜћɑ ɴɑ своʜ Бɑштʜɴє ɴɑ пєт овƔ поʌƔ дɑ 

є Бʌɑ с овєɴɑ  Ɣκɑ κоѣ сʜєүє ʜ пʜсɑ 

Mahmut 

Branković 

Brankovići kod 
Rogatice (1454-

1459) 

V: 225 

pogibe погʜБє 

… овʜ … ɑɴʜɴь ɑ погʜБє ɴ … сцʜп … (г)осподʜɴʜ 

п ʜвƔ … вʜ доБ ɑ … ɴɑ ш ɴєговʜмь Б ɑтомь 

гоʜүʜɴ … дɑɴь үɑсɑ ʜ постɑвʜ Бʜʌʜгь го … ɴь 

вƔκосɑвь ʜ Б ɑтɑ мƔ Б ɑѣ … (Б) ɑтʜωмь 

 
Vraţići kod 
Ĉelića (XV) 

V: 283 

pogiboh погнБоχ 

ɑ сє∶ пншє∶ ɴɑ крьстƔ∶ юрѣɑ∶ дɑ є∶ ʒɴɑтн 

свɑкомƔ∶ үовнкƔ ∶юрɑн∶ нвɴовнћь кɑко∶ стєкоχь 

∶Бʌɑго ∶н ш ɴєгɑ∶ погнБоχ кɑмн∶ Ɣснүє∶ рɑднүь∶ 

ковɑүь 

Juraj Ivanović 
Arapi kod 
Mostara (XV) 

V: 13 

pogiboh погʜБоχь 

† ɑ сє ʌєжʜ  ɑдоɴɑ  ɑтκовʜћь погʜБоχь пдь 

г ɑдомє пдь κʌƔүємє ʒɑ свогɑ гдɴɑ воєводƔ 

сɑɴд(ɑ)ʌɑ 

Radonja 

Ratković 

Kljuĉ kod 

Gacka (1404-
1415) 

V: 159 

pogiboh погнБоχь 

ɑ сє ʌєжн доБрн прнБнсʌɑвь пєтонвнћь ɴɑ свон 

ʒємʌн ɴɑ пʌємєɴнтон сʌƔжнχь БɑɴƔ тврьдвкƔ 

гдɴƔ вѣрьɴо ɴɑ томь погнБоχь п(н)сɑ Бртонѣ 

Pribislav 
Petojvić 

Ljusići kod 

Uloga (1353-
1377) 

V: 182 

pogiboh погʜБоχь 

ɑ сє ɴєκɑ сє ʒɴɑ тκо ωв … (ʌ)єжʜ тв ь … м … 

цɑ ʜћɑ м … сʜɴь (с) своʜωмь  Ɣжомь ωво ʌєжʜ 

вɑ ɴɑ своʜω Бɑщʜɴє тκо ɴє ʒɴɑ ɑ ʒɴɑш дɑ 

п оκʌєтɑ  Ɣκɑ тɑ κоѣ ћє ωво п ємєстʜтʜ Б ɑтʜє 

погʜБоχь 

Tvr(tko) i Ruţa 
Pazalje kod 

Rudog (XV) 
V: 215 

poginuti погʜɴƔтʜ 

вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴ(ɑ) ɑʒь Богдɑɴь ɴɑ д ɑгɑѣ ɴовʜ 

κɑмєɴʜ постɑвʜχь ɑ сє пʜсɑ вƔκɑш(ʜ)ɴɑ свомь 

гдɴʜ  ɑѣ κоʜ мє Бʜшє вєомѣ сьБʌƔдʜƔ ʒɑто моʌƔ 

вɑсь господо ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ ɴь є є үєтє вѣ 

Бʜтʜ κɑκо оɴь ɑ оɴь ɴє мо є κɑκо вʜ ʜ дɑ вʜстє 

дɑ ћєтє Ɣм ʜтʜ ʜ всʜ вʜ домƔ погʜɴƔтʜ п ɑвʜ ɑ 

пƔсть мʜ сʌɑвɑ үє тʜ сʌѣщ(ʜ) 

Dragaj 
Pojska kod 

Zenice (XV) 
V: 253 

pogrebe погрєБє 
ɑ сє ʌєжʜ овдє стєпко рɑднвоєвнћь погрєБє сє вь 

ʌєто ʒво 

Stepko 

Radivojević 

Crnići kod 

Stoca (1564) 
V: 320 

pogubi (п)огƔБʜ 

(пʌє)мєɴʜтʜ гост … ʜɴь … ɑв … є: Бʜʌʜгь :г: 

сʜɴовє: п ьвьκо ʜ  ɑд(мʜ)ʌь: ʜ  ɑдʜɴ(ɑц)ь тκо ћє 

сʜ Бʜʌʜ(г) … ʜтʜ (п)огƔБʜ гɑ Богь 
 

Puškovac kod 

Koraja u 

Loparama (XV) 

V: 290 

pogubi погƔБʜ 

ɑ сє ʌєжʜ д ɑгоє юɴотʜћь тƔпьκовʜћ пʌємєɴʜтʜ 

свʜБьɴʜүɑɴʜɴь ɑ постɑвʜстɑ Бʜʌʜгь  в  сɴɑ 

мʜʌоБ ɑть ʜ п ʜБʜʌь ɑ тьκо ћє сʜ Бʜʌʜгь 

погƔБʜтʜ погƔБʜ гɑ Б ь 

Dragoje Junotić 
Tupković 

Peljave u 
Priboju (XV) 

V: 303 

pogubi погƔБʜ 

† сє ʌєжʜ Брɑтьмнω Б ɑнκовʜћь Боʌє ɑдовь 

ƔɴƔκь ɴɑ своωʜ ʒємьʌʜ пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ … ɑκовʜ 

… (т)ьκо ћє сʜ (Бʜ)ʌʜгь погƔБ(ʜ)тʜ погƔБʜ (г)ɑ Б гь 

† постɑвʜ Бʜʌ(ʜ)г сʜɴь єговь ɴɑʜмʌɑдʜʜ Б ɑтоʌь 

своємƔ ωтьцƔ ɴ … ɑ … т … 

Bratmio 

Brajković 

Peljave u 

Priboju (XV) 
V: 304 

pogubiti погƔБ(ʜ)тʜ 

† сє ʌєжʜ Брɑтьмнω Б ɑнκовʜћь Боʌє ɑдовь 

ƔɴƔκь ɴɑ своωʜ ʒємьʌʜ пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ … ɑκовʜ 

… (т)ьκо ћє сʜ (Бʜ)ʌʜгь погƔБ(ʜ)тʜ погƔБʜ (г)ɑ Б гь 

† постɑвʜ Бʜʌ(ʜ)г сʜɴь єговь ɴɑʜмʌɑдʜʜ Б ɑтоʌь 

своємƔ ωтьцƔ ɴ … ɑ … т … 

Bratmio 

Brajković 

Peljave u 

Priboju (XV) 
V: 304 
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pogubiti погƔБʜтʜ 

ɑ сє ʌєжʜ д ɑгоє юɴотʜћь тƔпьκовʜћ пʌємєɴʜтʜ 

свʜБьɴʜүɑɴʜɴь ɑ постɑвʜстɑ Бʜʌʜгь  в  сɴɑ 

мʜʌоБ ɑть ʜ п ʜБʜʌь ɑ тьκо ћє сʜ Бʜʌʜгь 

погƔБʜтʜ погƔБʜ гɑ Б ь 

Dragoje Junotić 

Tupković 

Peljave u 

Priboju (XV) 
V: 303 

pogubiti погƔБнтн 

н постɑвн Бѣʌѣгь сн: снɴь мƔ: вʌькь: н Брɑтнѣ: 

ɴєгов ʌƔБѣɴь: н мєдошь: н прн(Б)нʌь: … :тько үє 

пнсɑɴнє: снє погƔБнтн: прокʌєть: Богомь: н 

снɴомь 

 

Košarići kod 

Ugljevika (XV) 
V: 313 

pohvali поχвɑʌн 
ɑ снє ʌєжн поχвɑʌн мн юɴɑкь рɑднχɴɑ н снє 

Ɣснєүє снɴ мƔ вƔкосɑвь 
Radihna 

Miljanovići kod 

Ljubinja (XV) 
V: 99 

poiskah поʜсκɑχь 

вɑ ʜмє Божʜє ɑ сє ʌєжʜ оʒ ʜɴь κопʜєвʜћь 

жƔпɑɴь κɴєʒɑ пɑвʌɑ сє пʜсɑ дʜѣκь мʜʌосɑʌʜћь 

 ɑдоє ʜћь см ьтʜ ɴє поʜсκɑχь ɴɑвʜдѣɴь 

κ ɑʌєвсв(ɑ) Босɑɴсκогɑ ʜ госпоцтвɑ с ьБьсκогɑ 

ʒɑ могɑ гɴɑ сʌƔжБƔ Бодошє мє ʜ сѣκошє мє ʜ 

стѣ ɑшє ʜ тƔʜ см ьтʜ ɴє допɑдоχь ʜ Ɣм ʜχь ɴɑ 

 ощство χ ʜство ʜ гɴ мє воєводɑ ωκ ʜʌʜ ʜ 

Ɣκопɑ ʜ поБѣ(ʌѣ)жʜ 

Ozrin Kopijević 
Varošište u 
Borĉu (XV) 

V: 224 

poje поє 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 
Milošević  

Koĉerin kod 

Lištice (1410-

1411) 

V: 1 

Pojmilić понмнʌнћь 

дɑ сє ʒɴɑ кɑко Бн Ɣ мɑркɑ пєтровнћь ωсɑмь 

снɴовɑ ωд пʌємєɴɑ понмнʌнћь н Ɣснкошє 

кɑмєɴь ɴɑ ωцɑ мɑркɑ н ɴɑ мɑтєрь днвɴƔ 

Petrović Marko 
i Divna 

Ledinac kod 
Lištice (XV) 

V: 2 

pokamenova поκɑмєɴовɑ 

ɑ сє ʌєжʜ вƔκь сʜɴь κɴєʒɑ ωБ ɑдɑ (с) сєст омь 

єʌомь ʜ поκɑмєɴовɑ гɑ мɑтʜ ɑɴɑ κʌєть ʜ 

п оκʌ(є)ть тκо ћє κ є(ɴƔ)тʜ Ɣ мє 

Vuk i Jela 

Podgradinje u 

Gornjem 
Hrasnu (XV-

XVI) 

V: 83 

poklonio пκʌ(о)ɴʜо 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ (с)ɴɑ ʜ свєтогɑ д(χɑ) (сє) ʌєжʜ 

доБ ʜ Бдɑɴь доБ огɑ домьшє ωʒ ѣɴовʜүɑ сʜɴь Ɣ 

тоʜ доБɑ Ɣм ѣχь ɴʜ сє Бѣχь ωм ɑʒʜʌь ʒʌƔ ɴʜ 

доʜ(до) доБ Ɣ ʜ κто мє ʒɴɑшє всɑκь мє жɑʌɑшє 

доБ ь χотѣχь юɴɑκь Бʜтʜ ɑʌʜ мʜ см ѣть п ѣκ ɑтʜ 

ω(т)ʜдоχь (ωт) ωтьцɑ вєωмʜ пєүɑωɴɑ ʜ 

пκʌ(о)ɴʜо всоʜ моʜωʜ д жʜɴʜ ʜ Бʌмь ʌБьвтʜ ɴѣχь 

κ моєʜмь вс(ʜ)мь поћʜ  дɑɴовʜү χɑɴь сω 

Bogdan 
Ozrênoviĉ 

Blaţevići kod 

Rogatice 

(poslije 1486) 

V: 211 

pokojen покоєɴь 
ɑ сѣє вєʌн мнʌɑть прнпүнɴ(н)ћь үнємь сʌƔжнχь 

тємь покоєɴь Бнχь 
Milat Pripĉinić 

Ţivanj kod 

Nevesinja 
(XIV-XV) 

V: 179 

pokojište поκоʜщє 

сє єсть поκоʜщє оБ ɑдɑ χ (ж)ʜүʜћɑ ʜ доБ ѣ жʜ(χ) 

ɴɑ сʜємь свѣтƔ ʜ ʌ(є)жє ɴ(ɑ) своєʜ ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ в ьχƔ мѣсχ ʜ постɑвʜ ɴɑ ɴмь сʜ 

Бѣʌгь сʜɴь єго 

Obrad Hr(ţ)iĉić 
Vakuf kod 
Šibošnice (XV) 

V: 285 

pokoni покоɴ ɑ сє ʌєжн ɴɑ покоɴн рɑБрєɴь вƔкнћь доʌнɴовнћь 
Rabren Vukić 

Dolinović 

Prokletnica na 

Visoĉici planini 
(poslije 1496) 

V: 176 

pokraj п(о)кɑн ɑ сє ʌєж(н) ʌɑʒɑр(ь) … ьү … п(о)кɑн мє … прнпо Lazar 
Bijeljina 

(XIV/XV) 
B: 8 

Pokrajac поκ ɑѣць 

† вь дɴʜ гдɴɑ воєдє сɑɴдѣʌɑ ɑ сєʜ ʌєжʜ κɴєʒь 

поκ ɑѣць ωʌʜвє овʜћь Б ɑтʜω ʜ вʌɑстєʌє ѣ 

поκ ɑѣць гɴƔ момƔ сʌƔгɑ що моχь вь п ɑвɑдʜ 

тоʌʜκо χоχь Ɣ момь домʜ Богь мʜ подʜʌʜ ѣ 

могɑχь гɴɑ могɑ ʜ д Ɣгɑ могɑ Ɣ поүтєɴʜ п ʜѣтʜ 

ʜ Ɣ томь момь доБ ʜ догє см ьть Ɣ в ємє жнвотɑ 

домь моѣ ωжɑʌостнχь 

knez Pokrajac 
Oliverović 

Vrpolje kod 
Trebinja (1413) 

V: 117 
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Pokrajac поκ ɑѣць 

† вь дɴʜ гдɴɑ воєдє сɑɴдѣʌɑ ɑ сєʜ ʌєжʜ κɴєʒь 

поκ ɑѣць ωʌʜвє овʜћь Б ɑтʜω ʜ вʌɑстєʌє ѣ 

поκ ɑѣць гɴƔ момƔ сʌƔгɑ що моχь вь п ɑвɑдʜ 

тоʌʜκо χоχь Ɣ момь домʜ Богь мʜ подʜʌʜ ѣ 

могɑχь гɴɑ могɑ ʜ д Ɣгɑ могɑ Ɣ поүтєɴʜ п ʜѣтʜ 

ʜ Ɣ томь момь доБ ʜ догє см ьть Ɣ в ємє жнвотɑ 

домь моѣ ωжɑʌостнχь 

knez Pokrajac 

Oliverović 

Vrpolje kod 

Trebinja (1413) 
V: 117 

pokri* поκ ʜ 
ω во мʌʜɴʜцє (κ)Ɣпʜ вƔʜɴ ʜ үƔ о Бʜʌʜћ ʜ поκ ʜ 

гɑв о ƔүƔκɑʌо ωт сʜмє ωБɑ ɑ ұψмг  

Jošanica kod 

Duvna (1543) 
V: 258 

polâg поʌьгь 

Ɣ (ʜ)мє вєʌьκо(гɑ) κɑʒɴьцɑ ɴєсьпʜɴє Б ьтɑ 

поʒʜдɑ Бѣʌоκɑ κɑʒɴьцɑ ɴєсьпʜɴƔ свогɑ 

господʜɴɑ ʜ ос(т)ɑвʜ сєБѣ мѣсто поʌьгь своєгɑ 

господʜɴɑ 

kaznac Nespina 
Malo Ĉajno kod 

Visokog (XIII) 
V: 247 

Poleta поʌєтɑ 
поʌєтɑ дрƔсɑɴъ дрɑжєтɑ үнɴƔ рɑкƔ ɴɑдъ 

мɑтєрню Ɣ дъɴн сʌɑвъɴъгɑ кɴєʒɑ χрɑмъкɑ 
Crkva sv. Petra 

Ĉiĉevo kod 

Trebinja (1177-
1200) 

V: 130 

Polihranija поʌʜχ ɑɴʜ⊦ɑ 

† вь ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ ст го дχ ɑ сє ʌєжʜ  ɑБɑ Бж ʜɑ 

поʌʜχ ɑɴʜ⊦ɑ ɑ ʒовомь мʜ ьсκʜмь госпо⊦ɑ 

 ɑдɑүɑ жоyпɑɴɑ ɴєɴьцɑ үʜχо ʜћɑ κƔүьɴʜцɑ ɑ 

ɴєвѣстɑ жƔпɑɴɑ в ɑтьκɑ ʜ сʌƔгє дɑБʜжʜвɑ ʜ 

тєпьүʜıє  стʜпьκɑ ɑ κьүʜ жƔпɑɴɑ мʜʌьтѣɴɑ 

д ɑжʜвоıє вʜκɑ ɑ κɑʒɴьцƔ сɴʜκƔ сєст ɑ ɑ постɑвʜ 

сь Бѣʌѣгь ɴє сɴ ь дɑБʜжʜвь с Бжʜωмь помощʜю 

сɑмь (с) своʜмʜ ʌƔдьмʜ ɑ вь дɴ(ʜ) гдɴɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ 

Polihranija 

Radaĉa 

Veliĉani u 
Popovu polju 

(1377-1391) 

V: 102 

polovinu поʌовнɴƔ 

† ɑ сє ʌєжн нвɑɴь мрьү(н)ћь Ɣ доБрƔ прѣБнχь ɑ ʒɑ 

жнвотɑ ωв кɑмн постɑвнχь н ωстɑвнχ ʌєгоχ ɴ(ɑ) 

поʌовнɴƔ тко ʌн ћє Ɣʒєтн дɑ є прокʌєть 

Ivan Mrĉić 
Fatnica kod 

Bileće (XV) 
V: 150 

poloţite поʌожʜ(т)є 

вь дьɴʜ Б(ɑ)ɴɑ вєʌʜκ(ɑ)го κƔʌʜɴ(ɑ) Бѣшє 

г ɑ(д)ѣшɑ сƔʜдʜ(ѣ) вєʌʜ Ɣ ɴєг(о) ʜ сьʒʜдɑ … 

св єтɑго ю ʜѣ ʜ сє ʌєжʜ Ɣ ɴ(є)го ʜ жєɴɑ єгвɑ  үє 

поʌожʜ(т)є мє Ɣ ɴєго ɑ сє ʒʜдɑ д ɑжє 

о(χ)мƔүɑɴıɴь ємƔ воʌьı Б є: ɴ(ь) (ɑ)ʒь пʜсχь п о … 

ћь 

sudija Gradêša 

Podbreţje kod 

Zenice (poslije 

1193) 

V: 252 

polju поʌƔ 

ʜ погʜБє ɴɑ Бою дєспотовƔ ɑ сʜ є Бʜʌгь мɑχмƔтɑ 

Б ɑɴκовʜћɑ ɴɑ своʜ Бɑштʜɴє ɴɑ пєт овƔ поʌƔ дɑ 

є Бʌɑ с овєɴɑ  Ɣκɑ κоѣ сʜєүє ʜ пʜсɑ 

Mahmut 

Branković 

Brankovići kod 
Rogatice (1454-

1459) 

V: 225 

pomeni* помєɴн 

ɑ сє ʌєжʜ с снɴом рɑднсɑвомь ɑ с(є) ʌєнжє ɴɑ 

свон пʌємєɴнтон овɑн кɑмнɴ ɴєɴɑд отɑц с вєүɴє 

помєɴн постɑвн снɴƔ мом жƔпɑɴƔ рɑдɑɴƔ н 

снɴƔ мƔ 

 

Šipovac u 

Podveleţju kod 

Mostara (XV-
XVI) 

V: 174 

pomenite помєɴнтє 

||| ɑ сє ʌєжн пєтɑрь мнʌɑɴов єɴо пєрн мєтɑ єговɑ 

жєɴɑ н ʒдє вɑн помєɴнтє гɑ прнɴɑпнсɑ нвɑɴє 

кон єднɴо пєрɑ єговн овє дɑɴє 

Petar 
Gradnići kod 
Ţitomislića 

(XVI) 

V: 194 

pomenu помєɴƔ 

† вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ 

вʌɑтκо вʌɑ(ћє)вʜћь κоʜ ɴє моʌɑшє ɴʜєдɴогɑ 

үʌовκɑ тьκмо гɴɑ ɑ ωБʜдє мɴого ʒємʌє ɑ домɑ 

погʜБє ɑ ʒɑ ɴʜмь ɴє остɑ ɴʜ сɴь ɴʜ Б ɑть ɑ ɴɑ ɴь 

Ɣсʜұє κɑмʜ ɴєговь воєводɑ мʜωтошь сʌƔжʜ гɴɑ 

Божʜωмь помоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостою κоʜ 

Ɣκопɑ вʌɑтκɑ помєɴƔ Бгɑ 

Vlatko 

VlaĊević 

VlaĊevina kod 

Rogatice (1399-
1415) 

V: 223 

pomiluj помʜʌƔʜ 

ɑ сє ʌєжє Богɑвɑць ʜ тɑ ɑχь БоʌƔɴовʜұь с ѣмє ɫ ɑ 

сє сѣүє: г ƔБɑүь моʌƔ сє Божє помʜʌƔʜ мє 

мʜʌостʜ твоє 

Bogavac i 

Tarah 

Boljunoviĉ 

Boljuni kod 

Stoca (oko 

1477) 

V: 63 

Pomoĉan помоүɑɴь 

† ɑ сє ʌєжн кɴєʒ вʌɑднсʌɑвь жƔпɑɴɑ ɴнкоʌє снɴь 

Бɑɴɑ стѣпɑɴɑ ɴєтн ɑ ʌєжн ɴɑ свон ʒємʌн ɴɑ 

пʌємєто ɑ пнсɑ помоүɑɴь 

knez Vladislav 

Vranjevo Selo 

kod Neuma 

(poslije 1363) 

V: 24 

pomoćiju помоұʜю 

сє ʒɑʌмєɴɴʜє κɴєʒɑ  ɑдоѣ вєʌʜκогɑ κɴєʒɑ 

Босɑɴсκогɑ ɑ постɑвʜ є сʜɴь ɴєговь κɴєʒь  ɑдʜүь 

ʒ Божʜомь помоћю ʜ своʜχь вѣ ɴѣχь ɑ с ʜɴомь 

ɴʜєдɴомь ʜɴомь помоұʜю ɴєго сɑмь оɴь 

knez Radoje 

Toplica u 

Lepenici (1405-

1417) 

V: 251 



Konkordancijski rjeĉnik ćiriliĉnih natpisa srednjovjekovne Bosne 

199 
 

pomoćiju помоћʜю 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 

Staro Selo kod 

Donjeg Vakufa 

(XIV-XV) 

V: 279 

pomoćju (п)омоћю 

† вь ʜмє ωцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєто(гɑ) дχ ɑ сє ʌєжʜ 

воєводɑ мʜωтошь (с) своʜмь (с)ʜɴомь стѣпκомь 

свомƔ гдɴƔ вʌɑтκƔ вʌɑћєвʜћƔ κоɴь ɴогƔ κоʜ мƔ 

посʌƔжʜ жʜвƔ ɑ м ьтвɑ поБʜʌʜжʜ Божʜмь 

(п)омоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостʜю ʜ п ɑвʜ 

воєводɑ мʜωтошь ʜ мɴого ωт моє  Ɣκє ɴɑ ʒємʌʜ 

Бʜ ɑ ѣ ɴʜ ωт єɴɴє ɴʜκо ь ɴє Бʜ м ьтвь ɴє χ гɑ 

ƔБʜт ɑ ʜ сє κопɑʜтє ɴɑ пʌємє(ɴн)томь 

vojvoda Miotoš 

sa sinom 

Stêpkom 

VlaĊevina kod 

Rogatice (prije 

1463) 

V: 222 

pomoćju помоћю 

† вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ 

вʌɑтκо вʌɑ(ћє)вʜћь κоʜ ɴє моʌɑшє ɴʜєдɴогɑ 

үʌовκɑ тьκмо гɴɑ ɑ ωБʜдє мɴого ʒємʌє ɑ домɑ 

погʜБє ɑ ʒɑ ɴʜмь ɴє остɑ ɴʜ сɴь ɴʜ Б ɑть ɑ ɴɑ ɴь 

Ɣсʜұє κɑмʜ ɴєговь воєводɑ мʜωтошь сʌƔжʜ гɴɑ 

Божʜωмь помоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостою κоʜ 

Ɣκопɑ вʌɑтκɑ помєɴƔ Бгɑ 

Vlatko 

VlaĊević 

VlaĊevina kod 
Rogatice (1399-

1415) 

V: 223 

pomoćju помоћю 

сє ʒɑʌмєɴɴʜє κɴєʒɑ  ɑдоѣ вєʌʜκогɑ κɴєʒɑ 

Босɑɴсκогɑ ɑ постɑвʜ є сʜɴь ɴєговь κɴєʒь  ɑдʜүь 

ʒ Божʜомь помоћю ʜ своʜχь вѣ ɴѣχь ɑ с ʜɴомь 

ɴʜєдɴомь ʜɴомь помоұʜю ɴєго сɑмь оɴь 

knez Radoje 

Toplica u 

Lepenici (1405-
1417) 

V: 251 

pomolit помоʌнть 

† в ь   ʌ ѣ т о   цɴɑ ɑʒь рɑБь χ Ɣ  Б г Ɣ  гдɴь χєрцєгь 

с т є φ ɑ ɴ  вьʒдв гоχ χрɑмь с т г о  в є ʌ к о м Ɣ ү ɴ ɑ  χ в ɑ  

гєωрг ɑ м о ʌ є  ємƔ дɑ помоʌнть сь ω  мɴѣ 

грѣштɴомь вʌɑдцѣ моıє мƔ χ Ɣ  † 

Crkva sv. 

ĐorĊa 

Sopotnica kod 

Goraţda (1454) 
V: 193 

pomoštiju помощʜю 

† вь ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ ст го дχ ɑ сє ʌєжʜ  ɑБɑ Бж ʜɑ 

поʌʜχ ɑɴʜ⊦ɑ ɑ ʒовомь мʜ ьсκʜмь госпо⊦ɑ 

 ɑдɑүɑ жоyпɑɴɑ ɴєɴьцɑ үʜχо ʜћɑ κƔүьɴʜцɑ ɑ 

ɴєвѣстɑ жƔпɑɴɑ в ɑтьκɑ ʜ сʌƔгє дɑБʜжʜвɑ ʜ 

тєпьүʜıє  стʜпьκɑ ɑ κьүʜ жƔпɑɴɑ мʜʌьтѣɴɑ 

д ɑжʜвоıє вʜκɑ ɑ κɑʒɴьцƔ сɴʜκƔ сєст ɑ ɑ постɑвʜ 

сь Бѣʌѣгь ɴє сɴ ь дɑБʜжʜвь с Бжʜωмь помощʜю 

сɑмь (с) своʜмʜ ʌƔдьмʜ ɑ вь дɴ(ʜ) гдɴɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ 

Polihranija 
Radaĉa 

Veliĉani u 

Popovu polju 

(1377-1391) 

V: 102 

pomozi помоʒн 
ɑ сє ʌєжн рɑднү вʌɑднсɑʌнћ ɑ снүє ɴɑ мє ωтɑц 

Божє тн гɑ помоʒн 

Radiĉ 

Vladisalić 

Boljuni kod 

Stoca (XV-
XVI) 

V: 75 

ponovi поɴовн 
† ɑ сє сто воєводє стнпɑɴɑ мнʌорɑдовнћɑ ɑ 

поɴовн гɑ воєводɑ пєтɑрь снɴь мƔ 

Stolica Stipana 

Miloradovića 

Ošanići kod 

Stoca (1470-
1488) 

V: 56 

pop ппъ 
† сэ ʌэжıтъ ппъ тѣχодрɑгъ ɑ э ıмѣʌъ д съıɴовъ 

тэрэ рѣдъ эдıɴѣмъ годѣ стръı э 
pop Tjehodrag 

Lištani u 

Livanjskom 

polju (XII) 

Š: 11 

pop поп 
сн χрɑмъ повн поп вƔүωсɑв ɑ с ɴємь χрнстɴн 

Бжон мɑрко кɑмн сɑпнсɑ сто домь 

Crkva sv. 

Nikole 

Panik kod 

Bileće (1474) 
V: 134 

pop попь 
† сє ʌєжʜ ово   … ɑвь … κотьмѣ ʜүь ɴɑ своıє ʜ 

ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ (п)ʜсɑ попь п ʜБʜсʌɑвь  

Kaljina kod 

Podromanije 
(XIV) 

V: 229 

pop попь 

† сє постɑвн Бнʌѣгь дрɑгосɑвь Боʌєсɑʌнкь 

Бʌɑкɑɴнɴь свонмн снɴнм(н) … (т)Ɣждєн ʒємʌн ɑ 

пнсɑ попь Богєʌɑ кƔүєвьць 
 

Bijeljina (XIV) B: 4 

pop* попь 
… мʌ … ɴ … он ɑ сє … ɑвнстɑ … ѣгь … в… сɴь 

трьдоє ɑ тон пнсɑ гонүнɴь попь  
Trnjaĉka u 
Tobutu (XV) 

V: 301 
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popa попɑ 
мц ɑ  мɑ тɑ ɑı п ѣстɑвʜ сє  ɑБɑ Бж ʜ⊦ɑ м ʜѣ ɑ 

ʒовомь дв ц ɑ попɑ дɑБʜжвɑ под Ɣжʜє вɑ ʌѣт ςΨʌθ 
Marija Divica 

Vidoštak kod 
Stoca (1231) 

V: 53 

popa попɑ † ɑ сє сѣɴь попɑ Богүʜɴɑ  

Police kod 
Trebinja (XIV-

XV) 

V: 127 

popa* попɑ ɑ сєн ʌєжн дєɴɑ мɑтн попɑ вƔкɑшнɴɑ Dena 

Velika Gareva 

kod Gacka 
(XV-XVI) 

V: 162 

popirajte попʜ ɑʜтє 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 

Staro Selo kod 

Donjeg Vakufa 

(XIV-XV) 

V: 279 

Popovljana п(о)повʌьɴɑ † сє пнсɑ оБр(ɑ)дь п(о)повʌьɴɑ сьɨɴь ɴɑ грƔБɑүƔ  

Boljuni kod 
Stoca (oko 

1477) 

V: 64 

poriklom по ʜκьʌомь 

† вɑь дɴʜ п ьвовѣ ɴɑго κ ɑʌɑ вʌɑдʜсʌɑвɑ 

п ѣстɑвʜ сє  ɑБь … ʜʌɑ по ʜκьʌомь жƔпɑɴь 

п ʜБʜʌшь ɑ … пo Бж ʜ мʌостʜ ɴ … ɑ дѣдʜɴɑ ɴʜоy 

… ʜχ ь ɑκƔ  

ţupan Pribil(i)š 
Police kod 

Trebinja (1241) 
V: 128 

poroda породɑ 

грɑдн Бошко ɴнкоʌɑ н ɴнкоʌɑ ɑɴдрнɑш ɴɑ 

сʌɑвƔ Богɑ н стє госпє н Бʌɑгсовı 

БнскƔп ɴɑкоɴ ү ѣ о н годнɴɑ породɑ 

нсƔсовɑ ɴɑ шє жƔɴɑ пнсɑ φрɑ 

Бɑʒнʌно рɑвɴɑɴнɴ  

Crkva 

Uznesenja 

Ravno u 
Popovu polju 

(1578) 

V: 100 

posli посʌ(ʜ) 

ʜ Ɣ томь стєћє ж(ʜ)χ  поүтєɴо ʜ сʌɑвɴо є є ʒɴɑχь 

дɑ є Ɣм … ɑ тɑʜ г єБь  Ɣүʜɴʜχ(ь) (Ɣ)ʒвƔκоχ  ʒɑ 

свогɑ  жʜвотɑ  БоyдƔћє(м)оy ʜ посʌ(ʜ) 

оyʒвƔүєɴ(ʜѣ) г єБɑ ɴɑ үєтв ьто ʌʜто тоʜ пʜсɑχь 

ɴɑ үƔɑɴ ɑ п ʜдɑʌʜ сє Б(ог)Ɣ ωБɑ ɴɑ ʌʜт(ʜ)χь κʜ … 

мь жʜв … 

 

Gornje Turbe 
kod Travnika 

(1451) 

V: 255 

posluţi посʌƔжʜ 

† вь ʜмє ωцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєто(гɑ) дχ ɑ сє ʌєжʜ 

воєводɑ мʜωтошь (с) своʜмь (с)ʜɴомь стѣпκомь 

свомƔ гдɴƔ вʌɑтκƔ вʌɑћєвʜћƔ κоɴь ɴогƔ κоʜ мƔ 

посʌƔжʜ жʜвƔ ɑ м ьтвɑ поБʜʌʜжʜ Божʜмь 

(п)омоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостʜю ʜ п ɑвʜ 

воєводɑ мʜωтошь ʜ мɴого ωт моє  Ɣκє ɴɑ ʒємʌʜ 

Бʜ ɑ ѣ ɴʜ ωт єɴɴє ɴʜκо ь ɴє Бʜ м ьтвь ɴє χ гɑ 

ƔБʜт ɑ ʜ сє κопɑʜтє ɴɑ пʌємє(ɴн)томь 

vojvoda Miotoš 

sa sinom 

Stêpkom 

VlaĊevina kod 

Rogatice (prije 

1463) 

V: 222 

posluţi посʌƔжʜ 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтг ɑ дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

κɴєʒь Бɑтʜћь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ 

мʜʌостʜю Бжʜ омь ʜ сʌɑвɴогɑ гɴдɴ ɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ κɴєʒь Босɑɴьсκʜ ɴɑ вʜсоκомь сє поБоʌʜχь 

ɴɑ дƔБоκƔмє мє дɴь доʜдє сʜ Бʜʌʜгь постɑвʜ 

госпоѣ вƔκɑвɑ с моʜмʜ доБ ʜмʜ жʜвƔ мʜ вѣ ɴо 

сʌƔжɑшє ʜ м твƔ мʜ посʌƔжʜ 

knez Batić 

Kopošići kod 
Ilijaša 

(16.8.1420-
18.8.1421) 

V: 245 

posluţih посʌƔжнχ(ь) ɑ сє ʌєжн Брɑћко посʌƔжнχ(ь) момƔ поүтєɴо Braćko 
Kokorina kod 

Gacka (XV) 
V: 324 

postah постɑχь 
… χ єʌ(ɑ) мɴогє ʒємʌє оБʜдєχь ʜ (д)омомь доћоχь 

(п)оүтєɴо постɑχь ʜ ɴ(ɑ) свωʜ Бɑщ(ʜ)ɴʜ (ʌє)гоχь 
Hrelja 

Donja 

Presjenica 
ispod 

Treskavice 

(XIV) 

V: 206 

postavi по(с)тɑвʜ 
(с)є ʌєжʜ … ɑүɑɴʜɴь: ɴɑ своєʜ ѣκоʜ ʒємʌʜ ɑ 

по(с)тɑвʜ: сʜгƔ :в: сʜɴɑ д ɑгѣ: ʜ Богдɑɴь:  

Tutnjevac u 

Loparama (XV) 
V: 293 

postavi пост(ɑ)вн 
сн Бѣʌѣгь пост(ɑ)вн … п … ɑ Бог … он … ʌн … он 

… БрɑтƔ жнвь Бн внүємь ѣ нп …  

Gradina u 

Šetićima kod 
Zvornika (?) 

V: 308 
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postavi постɑв(н) 
ɑ сє ʌєжн пєтко рɑнковнћь ɴɑ своωн Бɑщнɴн 

корɑю сн Бʌгь постɑв(н) ωц(Ɣ) рɑнко 
Petko Rajković 

Koraj u 

Loparama 

(1463) 

V: 289 

postavi постɑвн 

† снє ʌєжн доБрн рɑдоє снɴь воєводє стнпɑɴɑ 

ɴ(ɑ) свон Бɑщʜɴʜ ɴɑ Бɑтɴогɑχь сн Бнʌнгь постɑвн 

ɴɑ мє Брɑть мон воєводɑ пєтɑр 

Radoje 
Radimlja kod 
Stoca (oko 

1477) 

V: 45 

postavi постɑвн 

сє ʌєжʜ нвɑɴь вƔкнћєвнћь ɴєкɑ ʒɴɑ Ɣ тн д(ɑ)ɴ дɑ 

коɴо постɑвн тɑн Бнʌєгь мн Ɣшѣүє Брɑт мн 

Бʌɑгоѣ рƔкɑ снɴɑ могɑ ко д(о)вєжє овє костн 

Ivan Vukićević 

Podgradinje u 

Gornjem 

Hrasnu (XV-
XVI) 

V: 81 

postavi постɑвн 

† ɑ сє ʌєжн вʌɑтко Брɑɴьковнћь с тɑɴоровɑ н 

вєүє (с) снɴомь годподѣ мєдɑɴь постɑвн тє к 

вʌɑткƔ додє 

Vlatko 

Branković 

Lastva u 
Gornjem 

Hrasnu (XV) 

V: 84 

postavi постɑвʜ 

† вь ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ ст го дχ ɑ сє ʌєжʜ  ɑБɑ Бж ʜɑ 

поʌʜχ ɑɴʜ⊦ɑ ɑ ʒовомь мʜ ьсκʜмь госпо⊦ɑ 

 ɑдɑүɑ жоyпɑɴɑ ɴєɴьцɑ үʜχо ʜћɑ κƔүьɴʜцɑ ɑ 

ɴєвѣстɑ жƔпɑɴɑ в ɑтьκɑ ʜ сʌƔгє дɑБʜжʜвɑ ʜ 

тєпьүʜıє  стʜпьκɑ ɑ κьүʜ жƔпɑɴɑ мʜʌьтѣɴɑ 

д ɑжʜвоıє вʜκɑ ɑ κɑʒɴьцƔ сɴʜκƔ сєст ɑ ɑ постɑвʜ 

сь Бѣʌѣгь ɴє сɴ ь дɑБʜжʜвь с Бжʜωмь помощʜю 

сɑмь (с) своʜмʜ ʌƔдьмʜ ɑ вь дɴ(ʜ) гдɴɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ 

Polihranija 

Radaĉa 

Veliĉani u 

Popovu polju 

(1377-1391) 

V: 102 

postavi постɑвн 
ɑ сєн постɑвн внтоє ɴɑ сє н ɴɑ своєƔ мнʌƔ н 

дрɑгƔ кƔћɴнцƔ 

Vitoje i njegova 

kućnica 

Slivlje kod 

Gacka (XV-
XVI) 

V: 165 

postavi постɑвн 
† ɑ сє ʌєжн сто(ѣ)ɴь Ɣтоʌовнүь ɴɑ своєн ʒємʌн ɴɑ 

пʌємєɴнто сн постɑвн остоѣ Брɑть єго 
Stojan Utoloviĉ 

ĐurĊevik u 

Gostilji kod 

Ţivinica (XIV-
XV) 

V: 240 

postavi постɑвʜ 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтг ɑ дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

κɴєʒь Бɑтʜћь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ 

мʜʌостʜю Бжʜ омь ʜ сʌɑвɴогɑ гɴдɴ ɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ κɴєʒь Босɑɴьсκʜ ɴɑ вʜсоκомь сє поБоʌʜχь 

ɴɑ дƔБоκƔмє мє дɴь доʜдє сʜ Бʜʌʜгь постɑвʜ 

госпоѣ вƔκɑвɑ с моʜмʜ доБ ʜмʜ жʜвƔ мʜ вѣ ɴо 

сʌƔжɑшє ʜ м твƔ мʜ посʌƔжʜ 

knez Batić 

Kopošići kod 
Ilijaša 

(16.8.1420-

18.8.1421) 

V: 245 

postavi постɑвʜ 

сє ʒɑʌмєɴɴʜє κɴєʒɑ  ɑдоѣ вєʌʜκогɑ κɴєʒɑ 

Босɑɴсκогɑ ɑ постɑвʜ є сʜɴь ɴєговь κɴєʒь  ɑдʜүь 

ʒ Божʜомь помоћю ʜ своʜχь вѣ ɴѣχь ɑ с ʜɴомь 

ɴʜєдɴомь ʜɴомь помоұʜю ɴєго сɑмь оɴь 

knez Radoje 

Toplica u 

Lepenici (1405-
1417) 

V: 251 

postavi постɑвʜ 

сʜ  ц κвъ Бɑɴъ κоyʌʜɴъ ʒʜдɑ єг(дɑ пʌ)ѣɴʜ 

κоyчєвъсκо ʒɑго ʜє: ʜ ɴɑ єɴɑɴ оyг ом(ъ) … оy 

подъго ѣ сʌѣпʜчʜщъ ʜ постɑвʜ своʜ оБ ɑʒъ 

(ɴɑдъ) п ɑгомъ: Б ъ  дɑʜ Бɑɴоy κоyʌʜɴоy ʒд ɑвъє ʜ 

Бɑɴʜ воʜ сʌɑвʜ 

Kulinova ploĉa 

Biskupići-

Muhašinovići 

kod Visokog 
(1193) 

V: 254 

postavi постɑвʜ 

… овʜ … ɑɴʜɴь ɑ погʜБє ɴ … сцʜп … (г)осподʜɴʜ 

п ʜвƔ … вʜ доБ ɑ … ɴɑ ш ɴєговʜмь Б ɑтомь 

гоʜүʜɴ … дɑɴь үɑсɑ ʜ постɑвʜ Бʜʌʜгь го … ɴь 

вƔκосɑвь ʜ Б ɑтɑ мƔ Б ɑѣ … (Б) ɑтʜωмь 

 

Vraţići kod 

Ĉelića (XV) 
V: 283 

postavi постɑвʜ 

сє єсть поκоʜщє оБ ɑдɑ χ (ж)ʜүʜћɑ ʜ доБ ѣ жʜ(χ) 

ɴɑ сʜємь свѣтƔ ʜ ʌ(є)жє ɴ(ɑ) своєʜ ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ в ьχƔ мѣсχ ʜ постɑвʜ ɴɑ ɴмь сʜ 

Бѣʌгь сʜɴь єго 

Obrad Hr(ţ)iĉić 
Vakuf kod 

Šibošnice (XV) 
V: 285 

postavi постɑвʜ 

… (ʌ)єжʜ κ … Б ɑтосɑʌʜћ ɴɑ своʜ ʒємʌʜ ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ вʜсо ɑχь ʜ ɑ постɑвʜ сьʜ Бѣʌʜгь 

дьвɑ сʜɴɑ Божʜүьκо ʜ д ɑгƔʌʜɴь 

Bratosalić 
Piperi u 

Loparama (XV) 
V: 286 

postavi постɑвн 
(с)є ʌєжн χотнɴь Богосɑʌнүь ɴɑ пьʌємєɴнтон свон 

ʒємʌн постɑвн рɑдов … довнɴь снɴɑ овɑ сɴ 

Hotin 

Bogosaliĉ 

Lipovica kod 

Lopara (XV) 
V: 298 

postavi постɑвʜ 

† сє ʌєжʜ Брɑтьмнω Б ɑнκовʜћь Боʌє ɑдовь 

ƔɴƔκь ɴɑ своωʜ ʒємьʌʜ пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ … ɑκовʜ 

… (т)ьκо ћє сʜ (Бʜ)ʌʜгь погƔБ(ʜ)тʜ погƔБʜ (г)ɑ Б гь 

† постɑвʜ Бʜʌ(ʜ)г сʜɴь єговь ɴɑʜмʌɑдʜʜ Б ɑтоʌь 

своємƔ ωтьцƔ ɴ … ɑ … т … 

Bratmio 

Brajković 

Peljave u 

Priboju (XV) 
V: 304 
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postavi постɑвʜ 

… (ʌ)єжє вєсєоκо гоʌoБовʜћь ɴɑ свωʜ ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜто ɑ постɑвʜ ɴєговʜχь сєдɑмь сʜɴовь ɴɑ 

ɴємь Бʜʌʜгь 

Veseoko 

Golobović 

Snijeţnica kod 

Zvornika (XV) 
V: 305 

postavi постɑвн 

н постɑвн Бѣʌѣгь сн: снɴь мƔ: вʌькь: н Брɑтнѣ: 

ɴєгов ʌƔБѣɴь: н мєдошь: н прн(Б)нʌь: … :тько үє 

пнсɑɴнє: снє погƔБнтн: прокʌєть: Богомь: н 

снɴомь 

 

Košarići kod 

Ugljevika (XV) 
V: 313 

postavi постɑвн 
† сє ʌєжн р(ɑд)нɴь ɑ ʒовомь мѣрɑк в(н)дѣɴовнүь ɑ 

постɑвн сь Брɑть єговь дрɑгьүнɴ(ь) 

Mêrak 
Vidênoviĉ 

Bijeljina (XIV) B: 2 

postavi постɑвн 

† сє постɑвн Бнʌѣгь дрɑгосɑвь Боʌєсɑʌнкь 

Бʌɑкɑɴнɴь свонмн снɴнм(н) … (т)Ɣждєн ʒємʌн ɑ 

пнсɑ попь Богєʌɑ кƔүєвьць 
 

Bijeljina (XIV) B: 4 

postavi* постɑ(в)н 
ɑ сє ʌєжʜ рɑдоє прнгоєвнүь оБрɑдовнү(ь) ɑ 

постɑ(в)н Бѣʌѣгь мɑтн тврьднсɑвɑ 

Radoje 
Prigojeviĉ 

Obradoviĉ 

Košarići kod 

Ugljevika (XV) 
V: 314 

postavi* постɑв(н) 
ɑ сє ʌєжн … ьць χор(н)ћь ɑ постɑв(н) (ɴ)ɑ ɴємь 

Бѣʌѣ(гь) … стɑɴь Бр(ɑть) ıє го †  

Lipik kod 

Bijeljine (XV) 
V: 295 

postavi* постɑвн 

ɑ сє ʌєжʜ с снɴом рɑднсɑвомь ɑ с(є) ʌєнжє ɴɑ 

свон пʌємєɴнтон овɑн кɑмнɴ ɴєɴɑд отɑц с вєүɴє 

помєɴн постɑвн снɴƔ мом жƔпɑɴƔ рɑдɑɴƔ н 

снɴƔ мƔ 

 

Šipovac u 

Podveleţju kod 

Mostara (XV-
XVI) 

V: 174 

postavi* постɑвʜ 

… ʌєжʜ Б  …  ьдоєвʜүь (ɴ)ɑ ʒємʌʜ тƔжд(ʜ) 

постɑвʜ ɴɑ ɴь … єɴь п ѣχтѣɴь  ɑдосɑʌ(ʜү)ь 

пɑсто ɑκь мƔ ʜ ωʒ ьκо сʜɴь м(Ɣ) доБ ʜ жʜвь ʜ 

Ɣм (ѣ) сє (п)ʜсɑ д ɑгоє дʜѣ(κ)ь 

 
Zaselak kod 
Zvornika (XV) 

V: 311 

postavih постɑвнχь 

† ɑ сє ʌєжн нвɑɴь мрьү(н)ћь Ɣ доБрƔ прѣБнχь ɑ ʒɑ 

жнвотɑ ωв кɑмн постɑвнχь н ωстɑвнχ ʌєгоχ ɴ(ɑ) 

поʌовнɴƔ тко ʌн ћє Ɣʒєтн дɑ є прокʌєть 

Ivan Mrĉić 
Fatnica kod 
Bileće (XV) 

V: 150 

postavih постɑвʜχь 

вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴ(ɑ) ɑʒь Богдɑɴь ɴɑ д ɑгɑѣ ɴовʜ 

κɑмєɴʜ постɑвʜχь ɑ сє пʜсɑ вƔκɑш(ʜ)ɴɑ свомь 

гдɴʜ  ɑѣ κоʜ мє Бʜшє вєомѣ сьБʌƔдʜƔ ʒɑто моʌƔ 

вɑсь господо ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ ɴь є є үєтє вѣ 

Бʜтʜ κɑκо оɴь ɑ оɴь ɴє мо є κɑκо вʜ ʜ дɑ вʜстє 

дɑ ћєтє Ɣм ʜтʜ ʜ всʜ вʜ домƔ погʜɴƔтʜ п ɑвʜ ɑ 

пƔсть мʜ сʌɑвɑ үє тʜ сʌѣщ(ʜ) 

Dragaj 
Pojska kod 

Zenice (XV) 
V: 253 

postavih постɑвʜχь 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 
Staro Selo kod 
Donjeg Vakufa 

(XIV-XV) 

V: 279 

postavista постɑвнстɑ 
† сє ʌєжʜ мнχɑʌь вєсєʌнɴовн(ћь) ɑ постɑвнстɑ 

внстɑ … ɴємь … мєɴ в … ɑтɑ … 

Mihal 
Veselinović 

Gornji 

Dragaljevac 
kod Bijeljine 

(XV) 

V: 294 

postavista постɑвʜстɑ 

ɑ сє ʌєжʜ д ɑгоє юɴотʜћь тƔпьκовʜћ пʌємєɴʜтʜ 

свʜБьɴʜүɑɴʜɴь ɑ постɑвʜстɑ Бʜʌʜгь  в  сɴɑ 

мʜʌоБ ɑть ʜ п ʜБʜʌь ɑ тьκо ћє сʜ Бʜʌʜгь 

погƔБʜтʜ погƔБʜ гɑ Б ь 

Dragoje Junotić 
Tupković 

Peljave u 
Priboju (XV) 

V: 303 

postaviše пост(ɑ)вншє 
нүь ɴно … ɑко вн … стɑв … ɑɴ … нɴ … 

пост(ɑ)вншє вʌɑт(ко) БогƔ  

Šakotići u 

Tobutu (XV) 
V: 299 

postaviše постɑ(в)ншє 

… нʌь (пʌє)мєɴнтон ɴɑ внсо(рɑχь) вн Брɑтѣ Ɣ 

родƔ ɑ постɑ(в)ншє … сɑвь н рɑд … ь н Брɑѣɴь … 

с Богомь н с родомь 
 

Piperi u 
Loparama (XV) 

V: 288 

postaviše постɑ(вн)шє 

† сє ʌєжн сʌɑднмѣ снɴь  ɴɑ свон   ʒємʌ(н) … 

(пʌємє)ɴнтон  ɑ постɑ(вн)шє  сн Б … ьмь 

снɴовь  оБрɑд … н   мь 

Sladimja 
Štrepci kod 

Zovika (XV) 
V: 284 
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postaviše постɑв(н)шє 

ɑ сє ʌєжʜ Божʜћκо Бɑɴовʜ(ћь) ɴɑ своєʜ ʒємʌʜ ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ д ɑмʜ … ɴʜ ɑ постɑв(н)шє χʌɑпɑ 

ʜ ѣ ʜ Богдɑɴь ʜ ѣ  ɑɴκо ʒ Б( )ɑтʜом(ь) 

Boţićko 

Banović 
Banovići (XIV) V: 248 

postaviše постɑвн(шє) 

… (г)єорьгнє ɑ ʒовомь … доБрнχьɴнүь 

(пʌ)ємєɴнтн кɴєжɑɴнɴь сє постɑвн(шє) :д: снɴн: 

χр … 

Georgije 
Bijeljina 

(XIV/XV) 
B: 10 

postaviše постɑвʜшє 

† ɑ сє ʌєжʜ Бгɑдɑɴь χɑтєʌєвʜћь  ɑдʜүɑ воєводє 

сʌƔгɑ Ɣ доБ ʜ үɑсь  одʜχ сє Ɣ доБ ѣ Ɣ д Ɣжʜɴ 

п ɑво үʜɴє ʜ Ɣм ѣχь гдɴƔ вѣ ɴо сʌƔжє ɑ сɑʜ 

Бʜʌєгь сʜɴовє моʜ постɑвʜшє 

Bogdan 

Hateljević 

Milavići u 
Dabra polju 

(1391-1404) 

V: 93 

postaviše постɑвʜшє 

… ʌтχ: Богомь ɑ сє ʌєжʜ: вьκьсɴ … (с)воʜ ʒємʌє 

ɴɑ п ʜмɑ … κоʜ Бʜшє: Ɣ   … постɑвʜшє: єговь: 

… сʜɴовь Бѣʌьгь: ɑ пʜсɑ … 

Vuksan 

Dištica u 

Jelaškama kod 
Olova (XV-

XVI) 

V: 239 

postaviše постɑвʜшє 

сє ʌєжʜ т (ʜ)вκо … ʜћь ɴɑ своєʜ … ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ʜ постɑвʜшє ɴɑ ɴємь сʜ Бʜгь үєтʜ ʜ 

сʜɴовє мʜод ɑгь ʜ  ɑтκо ʜ вєсєоκо ı ѣκоБь 

Tr(i)vko 

Stanovi kod 

Koraja u 

Loparama (XV) 

V: 292 

postaviše постɑвʜшє 
… ɴɑ пʌ … ʜ постɑвʜшє … ɴємƔ κɑмєɴ … ɴов ʜ 

гость ʜ … κоє ʜ  ɑдоє сɴь  

Košarići kod 

Ugljevika (XV-
XVI) 

V: 312 

postaviše постɑвншє … овнүь ɑ постɑвншє …  
Bijeljina (XIV) B: 1 

postaviše постɑвншє 
† ɑ сє: ʌєжн: Бѣʌосɑвь ʌƔүнүь Ɣ своє црьквє 

пʌємєɴнтє: постɑвншє кɑмєɴь: снɴовє с … Ɣ 
Bêlosav Luĉiĉ Bijeljina (XV) B: 11 

potrâl пот ьʌь 

† вɑ ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ стɑго дχɑ ɑ сє дво ь 

воєводє мɑсɴɑ ʜ ɴєговʜю сɴƔ  ɑдосʌвɑ ʜ 

м осʌвɑ сє пʜсɑ  ɑБь Бжʜ ʜ стɑго дмʜт ʜѣ Ɣ дɴʜ 

гдɴɑ κ ɑʌɑ Ɣг ьсκогɑ ʌоʜшɑ ʜ гɴɑ Бɑɴɑ 

Босɑɴьсκогɑ тв ьтκɑ тκо Бʜ то пот ьʌь дɑ є 

п оκʌєть ωц мь ʜ сɴомь ʜ стʜмь дχомь 

vojvoda Masan 
Donja Dreţnica 

(1355-1357) 
V: 15 

povi повн 
сн χрɑмъ повн поп вƔүωсɑв ɑ с ɴємь χрнстɴн 

Бжон мɑрко кɑмн сɑпнсɑ сто домь 

Crkva sv. 

Nikole 

Panik kod 

Bileće (1474) 
V: 134 

pozida поʒʜдɑ 

Ɣ (ʜ)мє вєʌьκо(гɑ) κɑʒɴьцɑ ɴєсьпʜɴє Б ьтɑ 

поʒʜдɑ Бѣʌоκɑ κɑʒɴьцɑ ɴєсьпʜɴƔ свогɑ 

господʜɴɑ ʜ ос(т)ɑвʜ сєБѣ мѣсто поʌьгь своєгɑ 

господʜɴɑ 

kaznac Nespina 
Malo Ĉajno kod 

Visokog (XIII) 
V: 247 

Poznanj поʒɴɑɴь ɑ снє ʌєжн поʒɴɑɴь Богдɑɴнћь 
Poznanj 
Bogdanić 

Premilovo Polje 

kod Ljubinja 

(XV) 

V: 87 

pragom п ɑгомъ 

сʜ  ц κвъ Бɑɴъ κоyʌʜɴъ ʒʜдɑ єг(дɑ пʌ)ѣɴʜ 

κоyчєвъсκо ʒɑго ʜє: ʜ ɴɑ єɴɑɴ оyг ом(ъ) … оy 

подъго ѣ сʌѣпʜчʜщъ ʜ постɑвʜ своʜ оБ ɑʒъ 

(ɴɑдъ) п ɑгомъ: Б ъ  дɑʜ Бɑɴоy κоyʌʜɴоy ʒд ɑвъє ʜ 

Бɑɴʜ воʜ сʌɑвʜ 

Kulinova ploĉa 

Biskupići-

Muhašinovići 
kod Visokog 

(1193) 

V: 254 

pravdi п ɑвɑдʜ 

† вь дɴʜ гдɴɑ воєдє сɑɴдѣʌɑ ɑ сєʜ ʌєжʜ κɴєʒь 

поκ ɑѣць ωʌʜвє овʜћь Б ɑтʜω ʜ вʌɑстєʌє ѣ 

поκ ɑѣць гɴƔ момƔ сʌƔгɑ що моχь вь п ɑвɑдʜ 

тоʌʜκо χоχь Ɣ момь домʜ Богь мʜ подʜʌʜ ѣ 

могɑχь гɴɑ могɑ ʜ д Ɣгɑ могɑ Ɣ поүтєɴʜ п ʜѣтʜ 

ʜ Ɣ томь момь доБ ʜ догє см ьть Ɣ в ємє жнвотɑ 

домь моѣ ωжɑʌостнχь 

knez Pokrajac 
Oliverović 

Vrpolje kod 
Trebinja (1413) 

V: 117 

prave прɑвє 

сʜє: ʌєжʜ: мʜχоʜо: грɑχовүʜћь: прɑвє: в(ʜ)рє 

рʜмскє (к)оʜ: поүтєɴо (χ)оћɑшє ʜ (Б)огƔ сє 

мо(ʌɑ)шє: ʜ доБро (к)ɴʜгƔ: ʒɴɑ(шє дɑ)ʜ мƔ Бо(жє 

дƔ)шʜ д(ɑ) БƔдє (спɑсє)ɴь 

Mihojo 

Grahovĉić 

Brajkovići kod 

Bile (XVI) 
T: 3 

pravi прɑвн 
сɑн кɑмн ωстонɴь н ово прɑвн рɑдоє ω дɑ є 

проост 
Ostoja 

Pridvorica kod 

Uloga (XV-
XVI) 

V: 181 
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pravi п ɑвʜ 

† вь ʜмє ωцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєто(гɑ) дχ ɑ сє ʌєжʜ 

воєводɑ мʜωтошь (с) своʜмь (с)ʜɴомь стѣпκомь 

свомƔ гдɴƔ вʌɑтκƔ вʌɑћєвʜћƔ κоɴь ɴогƔ κоʜ мƔ 

посʌƔжʜ жʜвƔ ɑ м ьтвɑ поБʜʌʜжʜ Божʜмь 

(п)омоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостʜю ʜ п ɑвʜ 

воєводɑ мʜωтошь ʜ мɴого ωт моє  Ɣκє ɴɑ ʒємʌʜ 

Бʜ ɑ ѣ ɴʜ ωт єɴɴє ɴʜκо ь ɴє Бʜ м ьтвь ɴє χ гɑ 

ƔБʜт ɑ ʜ сє κопɑʜтє ɴɑ пʌємє(ɴн)томь 

vojvoda Miotoš 
sa sinom 

Stêpkom 

VlaĊevina kod 
Rogatice (prije 

1463) 

V: 222 

pravi п ɑвʜ 

вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴ(ɑ) ɑʒь Богдɑɴь ɴɑ д ɑгɑѣ ɴовʜ 

κɑмєɴʜ постɑвʜχь ɑ сє пʜсɑ вƔκɑш(ʜ)ɴɑ свомь 

гдɴʜ  ɑѣ κоʜ мє Бʜшє вєомѣ сьБʌƔдʜƔ ʒɑто моʌƔ 

вɑсь господо ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ ɴь є є үєтє вѣ 

Бʜтʜ κɑκо оɴь ɑ оɴь ɴє мо є κɑκо вʜ ʜ дɑ вʜстє 

дɑ ћєтє Ɣм ʜтʜ ʜ всʜ вʜ домƔ погʜɴƔтʜ п ɑвʜ ɑ 

пƔсть мʜ сʌɑвɑ үє тʜ сʌѣщ(ʜ) 

Dragaj 
Pojska kod 

Zenice (XV) 
V: 253 

pravih п ɑвʜχь 

ɑ сє ʌєжʜ д ɑгʜʌо (мʜ)ʌєт(ʜ)үь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜто (ɴɑ) допɑцʜχ п ɑвʜχь ʌєть  м  сƔ 

своємь  одомь воʌʜɴʜ үʌовѣκь κомƔ мƔ годѣ 

сʌƔжʜтʜ гоʜсподѣɴƔ ɑ κомƔ годѣ сʌƔжɑшє 

вѣ ьɴь мƔ Бєшє ʜ сє пʜсɑ д ɑгʜшɑ сʜɴь єговь 

Dragilo 

Donji Dopasci 

kod Kladnja 
(XV) 

V: 234 

pravo п ɑво 

† ɑ сє ʌєжʜ Бгɑдɑɴь χɑтєʌєвʜћь  ɑдʜүɑ воєводє 

сʌƔгɑ Ɣ доБ ʜ үɑсь  одʜχ сє Ɣ доБ ѣ Ɣ д Ɣжʜɴ 

п ɑво үʜɴє ʜ Ɣм ѣχь гдɴƔ вѣ ɴо сʌƔжє ɑ сɑʜ 

Бʜʌєгь сʜɴовє моʜ постɑвʜшє 

Bogdan 

Hateljević 

Milavići u 
Dabra polju 

(1391-1404) 

V: 93 

prâvovêrnago п ьвовѣ ɴɑго 

† вɑь дɴʜ п ьвовѣ ɴɑго κ ɑʌɑ вʌɑдʜсʌɑвɑ 

п ѣстɑвʜ сє  ɑБь … ʜʌɑ по ʜκьʌомь жƔпɑɴь 

п ʜБʜʌшь ɑ … пo Бж ʜ мʌостʜ ɴ … ɑ дѣдʜɴɑ ɴʜоy 

… ʜχ ь ɑκƔ  

ţupan Pribil(i)š 
Police kod 
Trebinja (1241) 

V: 128 

pravovêrno п ɑвовѣ ьɴо 

† ɑ сє ʌєжʜ дʜвɑць ʒʌɑтɑ ь ʜ (с) своʜωмь жєɴомь 

мʜʌостʜю Бжʜомь ʒɑ могɑ жʜвотɑ κомƔ годʜ 

сʌƔжʜχь сʌƔжʜχь мƔ п ɑвовѣ ьɴо χʜ 

Divac zlatar sa 
ţenom 

Mršići kod 
Vlasenice (XV) 

V: 241 

prebih п єБʜχь 

ɑ сʜє Бʜʌєгь поүтєɴогɑ вʜтʒɑ воєводє  ɑдʜвоѣ 

ωп ɑшʜћɑ доκʌє Бʜχь поүтєɴо ʜ гʌɑсʜто п єБʜχь 

ʜ ʌєгоχь Ɣ тƔћоʜ ʒємʌʜ ɑ Бʜʌєг мʜ стоʜ ɴɑ 

Бɑщʜɴʜ 

Radivoj 
Oprašić 

Oprašići kod 
Rogatice (XV) 

V: 226 

prêbih прѣБнχь 

† ɑ сє ʌєжн нвɑɴь мрьү(н)ћь Ɣ доБрƔ прѣБнχь ɑ ʒɑ 

жнвотɑ ωв кɑмн постɑвнχь н ωстɑвнχ ʌєгоχ ɴ(ɑ) 

поʌовнɴƔ тко ʌн ћє Ɣʒєтн дɑ є прокʌєть 

Ivan Mrĉić 
Fatnica kod 

Bileće (XV) 
V: 150 

Prêhtên* п ѣχтѣɴь 

… ʌєжʜ Б  …  ьдоєвʜүь (ɴ)ɑ ʒємʌʜ тƔжд(ʜ) 

постɑвʜ ɴɑ ɴь … єɴь п ѣχтѣɴь  ɑдосɑʌ(ʜү)ь 

пɑсто ɑκь мƔ ʜ ωʒ ьκо сʜɴь м(Ɣ) доБ ʜ жʜвь ʜ 

Ɣм (ѣ) сє (п)ʜсɑ д ɑгоє дʜѣ(κ)ь 

 

Zaselak kod 

Zvornika (XV) 
V: 311 

prêkrati п ѣκ ɑтʜ 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ (с)ɴɑ ʜ свєтогɑ д(χɑ) (сє) ʌєжʜ 

доБ ʜ Бдɑɴь доБ огɑ домьшє ωʒ ѣɴовʜүɑ сʜɴь Ɣ 

тоʜ доБɑ Ɣм ѣχь ɴʜ сє Бѣχь ωм ɑʒʜʌь ʒʌƔ ɴʜ 

доʜ(до) доБ Ɣ ʜ κто мє ʒɴɑшє всɑκь мє жɑʌɑшє 

доБ ь χотѣχь юɴɑκь Бʜтʜ ɑʌʜ мʜ см ѣть п ѣκ ɑтʜ 

ω(т)ʜдоχь (ωт) ωтьцɑ вєωмʜ пєүɑωɴɑ ʜ 

пκʌ(о)ɴʜо всоʜ моʜωʜ д жʜɴʜ ʜ Бʌмь ʌБьвтʜ ɴѣχь 

κ моєʜмь вс(ʜ)мь поћʜ  дɑɴовʜү χɑɴь сω 

Bogdan 

Ozrênoviĉ 

Blaţevići kod 

Rogatice 
(poslije 1486) 

V: 211 

premestiti п ємєстʜтʜ 

ɑ сє ɴєκɑ сє ʒɴɑ тκо ωв … (ʌ)єжʜ тв ь … м … 

цɑ ʜћɑ м … сʜɴь (с) своʜωмь  Ɣжомь ωво ʌєжʜ 

вɑ ɴɑ своʜω Бɑщʜɴє тκо ɴє ʒɴɑ ɑ ʒɴɑш дɑ 

п оκʌєтɑ  Ɣκɑ тɑ κоѣ ћє ωво п ємєстʜтʜ Б ɑтʜє 

погʜБоχь 

Tvr(tko) i Ruţa 
Pazalje kod 

Rudog (XV) 
V: 215 

Prêrad* прѣрɑдь 

† сє ʌєжʜ Брɑɴко вєрьков(нћь) … ʒємʌн ɴɑ 

пʌємєɴнтон п … ɴɑ ɴємь Брɑтнѣ Бѣʌѣгь 

мнʌьБрɑть н мнʌько  н снɴь о … нʌько ɑ пнсɑ гɑ 

прѣрɑдь днѣ(к)ь тврьдѣɴовнүь 

Branko 
Verković 

Kikaĉi kod 
Tuzle (XV) 

V: 297 

prêstavi п ѣстɑвʜ 
мц ɑ  мɑ тɑ ɑı п ѣстɑвʜ сє  ɑБɑ Бж ʜ⊦ɑ м ʜѣ ɑ 

ʒовомь дв ц ɑ попɑ дɑБʜжвɑ под Ɣжʜє вɑ ʌѣт ςΨʌθ 
Marija Divica 

Vidoštak kod 

Stoca (1231) 
V: 53 
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prêstavi п ѣстɑвʜ 

† вɑь дɴʜ п ьвовѣ ɴɑго κ ɑʌɑ вʌɑдʜсʌɑвɑ 

п ѣстɑвʜ сє  ɑБь … ʜʌɑ по ʜκьʌомь жƔпɑɴь 

п ʜБʜʌшь ɑ … пo Бж ʜ мʌостʜ ɴ … ɑ дѣдʜɴɑ ɴʜоy 

… ʜχ ь ɑκƔ  

ţupan Pribil(i)š 
Police kod 

Trebinja (1241) 
V: 128 

prêstavi п ѣстɑвʜ 

† мсцɑ сєκьтєБ ɑ Ɣ т єтʜ ɴɑ дєстє дьɴь п ѣстɑвʜ 

сє  ɑвь Бж ʜ ћєо гʜѣ : ɴɑ вєүє ʜє χв  ɑ дɴє ɑ 

ʜмєɴємь жƔпɑɴь κ ьɴѣ 

ţupan Krnja 
AranĊelovo kod 
Trebinja (XIII) 

V: 133 

prêtresati п ѣт єсɑтʜ 

† ɑ снє ʌєжʜ пɑвκо  ɑдоχɴʜћь ωвʜ … Ɣсʜєκоχь 

ɴɑ сє ʒɑ жʜвотɑ моʌƔ вʜ сє Б ɑтьо ʜ господо 

ɴємоʜтє мʜ κостʜ п ѣт єсɑтʜ 

Pavko 
Radohnić 

Hodovo kod 

Stoca (XV-

XVI) 

V: 51 

Pribĉević* п ʜБүєвʜћь 
ɑ сє пʜсɑ вʌκɑɴ ʜ п ʜБүєвʜћь (ɴ)ɑ своємь 

с(т) ѣцʜ  

Tiĉići kod 

Kaknja (XV) 
V: 243 

Pribil прн(Б)нʌь 

н постɑвн Бѣʌѣгь сн: снɴь мƔ: вʌькь: н Брɑтнѣ: 

ɴєгов ʌƔБѣɴь: н мєдошь: н прн(Б)нʌь: … :тько үє 

пнсɑɴнє: снє погƔБнтн: прокʌєть: Богомь: н 

снɴомь 

 
Košarići kod 
Ugljevika (XV) 

V: 313 

Pribil прнБнʌь 

† ɑ сє ʌєжн стонсɑвь мнʌошєвнћь ɴɑ свон ʒємʌн 

ɴɑ пʌємєɴнтон когɑ мɴого ʌƔдн ʒɴɑшє ɑ сє ұнɴн 

прнБнʌь Бѣʌопүєʌɑɴнɴь ɑ пнсɑ днвьɴь сɴь єговь 

Stojsav 
Milošević 

Gradac kod 
Konjica (XV) 

V: 16 

Pribil п ʜБʜʌь 

ɑ сє ʌєжʜ д ɑгоє юɴотʜћь тƔпьκовʜћ пʌємєɴʜтʜ 

свʜБьɴʜүɑɴʜɴь ɑ постɑвʜстɑ Бʜʌʜгь  в  сɴɑ 

мʜʌоБ ɑть ʜ п ʜБʜʌь ɑ тьκо ћє сʜ Бʜʌʜгь 

погƔБʜтʜ погƔБʜ гɑ Б ь 

Dragoje Junotić 
Tupković 

Peljave u 
Priboju (XV) 

V: 303 

Pribilo* прнБнʌо ɑ сє ʌєжн снɴь мон прнБнʌо … н ɴєговь … Pribilo 
Šćenica u 
Popovu polju 

(XV) 

V: 119 

Pribilović п ʜБʜʌовʜ(ћь) 

† вь ʜмє Божʜє сє ʌєжє  ɑдовɑɴь п ʜБʜʌовʜ(ћь) 

ɴɑ своωʜ ʒємʌʜ ɴɑ (пʌ)ємєɴʜто (ɴ)ɑ  ѣүʜцʜ Бѣχ(ь) 

ʒ Б ɑтомь … ʒмєɴʜо ʜ ƔБʜ мє … κω Божʜχ … ʜ (с) 

своωмь Б ɑтʜомь ɑ Б ɑтɑ мʜ ʜсʜκошє ʜ Ɣүʜɴʜшє 

в ьχƔ мєɴє κ ьвь ɴєʒɑʜ(м)ʜтƔ ɴєκɑ вѣ тκо є моʜ 

мʜʌʜ 

Radovan 

Pribilović 

Riĉica kod 
Kraljeve 

Sutjeske (XV) 

V: 242 

Pribilović прнБнʌовнћь 
† сє ʌєжн доБрнʌо прнБнʌовнћь (с) снɴовцємь ш 

ʌƔБєтомь ɑ пнсɑ ωБрɑдь крɑнковнћь 

Dobrilo 
Pribilović sa 

sinovcem 

Ljubetom 

Staro Slano kod 

Trebinja (XIV-
XV) 

V: 110 

Pribiliš п ʜБʜʌшь 

† вɑь дɴʜ п ьвовѣ ɴɑго κ ɑʌɑ вʌɑдʜсʌɑвɑ 

п ѣстɑвʜ сє  ɑБь … ʜʌɑ по ʜκьʌомь жƔпɑɴь 

п ʜБʜʌшь ɑ … пo Бж ʜ мʌостʜ ɴ … ɑ дѣдʜɴɑ ɴʜоy 

… ʜχ ь ɑκƔ  

ţupan Pribil(i)š 
Police kod 

Trebinja (1241) 
V: 128 

Pribisalić п ʜБʜсɑʌʜћь 

сʜє ʌєжʜ вƔκшɑь мʜт овʜћь ƔБʜшє мє ɴɑ сʌƔжБѣ 

гɴɑ могɑ мɑ ωсвєтʜ мє  ɑдє п ʜБʜсɑʌʜћь … κɑκо 

є вʜдʜто доБ омь ʜ г ɴомƔ 

Vukša Mitrović 
Zovi Do kod 
Nevesinja (prije 

1468) 

V: 172 

Pribisav прнБнсɑвь 
† ɑ сє ʌєжʜ вƔкɑць вƔүχɴнћь … вндн сє ʒʌɑмєɴнє 

үтно … тє ɑ вɑсь Бгь Бʌɑгосʌо(вн) … прнБнсɑвь 

Vukac 
Vuĉ(i)hnić 

Vlahovići kod 

Ljubinja (XV-

XVI) 

V: 94 

Pribisava прнБнсɑвɑ 
† ɑ сє ʌєжн госпоѣ Бєωкɑ крьстнѣшнɴов(ɑ) кћн 

прнБнсɑвɑ косɑү(є) ɑ пнсɑ вокɑш 
Beoka 

Vlaholje kod 
Kalinovika 

(XIV) 

V: 186 

Pribislav прнБнсʌɑвь 

ɑ сє ʌєжн доБрн прнБнсʌɑвь пєтонвнћь ɴɑ свон 

ʒємʌн ɴɑ пʌємєɴнтон сʌƔжнχь БɑɴƔ тврьдвкƔ 

гдɴƔ вѣрьɴо ɴɑ томь погнБоχь п(н)сɑ Бртонѣ 

Pribislav 

Petojvić 

Ljusići kod 

Uloga (1353-
1377) 

V: 182 

Pribislav п ʜБʜсʌɑвь 
† сє ʌєжʜ ово   … ɑвь … κотьмѣ ʜүь ɴɑ своıє ʜ 

ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ (п)ʜсɑ попь п ʜБʜсʌɑвь  

Kaljina kod 
Podromanije 

(XIV) 

V: 229 

priĉista п ʜүʜстɑ 

вɑ ʜмє твоє п ʜүʜстɑ т оʜцє гдɴɑ гстʜ мʜʌƔтʜɴɑ 

Бʜʌʜгь  одомь ц ьɴʜүɑɴь погʜБ(є) ʜɴо ɴєго ʌʜ 

мʜʌостʜ Божʜєʜ жʜтʜє ɑ жʜχь Ɣ үɑстє Босɑɴκє 

гсподє п ʜмʜχь дɑ овє ω вєʌʜκє гсподє ʜ 

вʌɑстєо ʜ ω г ьүκє гсподє ɑ всє вʜдомо 

gost Milutin 
Humsko kod 

Foĉe (1318) 
V: 190 
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prid* п ʜдь 

ɑ сє ʌєжʜ доБ ʜ гдɴь гость мʜшʌєɴь κомƔ Бʜшє 

п ʜ … по Ɣ єдБʜ ɑв ɑмь своє вєʌʜκо 

гостоʌƔБство (гд)ɴє доБ (ʜ) κɑдɑ п ʜдєшь п ʜдь 

гд ɑ ɴɑшєгɑ ʜсƔ єдɴо … мєɴʜ ʜ ɴɑсь своʜχь 

 ɑБов пʜсɑ г м 

gost Mišljen 

Puhovac kod 

Zenice (poslije 

21.1.1404) 

V: 249 

pridali п ʜдɑʌʜ 

ʜ Ɣ томь стєћє ж(ʜ)χ  поүтєɴо ʜ сʌɑвɴо є є ʒɴɑχь 

дɑ є Ɣм … ɑ тɑʜ г єБь  Ɣүʜɴʜχ(ь) (Ɣ)ʒвƔκоχ  ʒɑ 

свогɑ  жʜвотɑ  БоyдƔћє(м)оy ʜ посʌ(ʜ) 

оyʒвƔүєɴ(ʜѣ) г єБɑ ɴɑ үєтв ьто ʌʜто тоʜ пʜсɑχь 

ɴɑ үƔɑɴ ɑ п ʜдɑʌʜ сє Б(ог)Ɣ ωБɑ ɴɑ ʌʜт(ʜ)χь κʜ 

… мь жʜв … 

 

Gornje Turbe 

kod Travnika 

(1451) 

V: 255 

prideš* п ʜдєшь 

ɑ сє ʌєжʜ доБ ʜ гдɴь гость мʜшʌєɴь κомƔ Бʜшє 

п ʜ … по Ɣ єдБʜ ɑв ɑмь своє вєʌʜκо 

гостоʌƔБство (гд)ɴє доБ (ʜ) κɑдɑ п ʜдєшь п ʜдь 

гд ɑ ɴɑшєгɑ ʜсƔ єдɴо … мєɴʜ ʜ ɴɑсь своʜχь 

 ɑБов пʜсɑ г м 

gost Mišljen 
Puhovac kod 
Zenice (poslije 

21.1.1404) 

V: 249 

Prigojeviĉ* прнгоєвнүь 
ɑ сє ʌєжʜ рɑдоє прнгоєвнүь оБрɑдовнү(ь) ɑ 

постɑ(в)н Бѣʌѣгь мɑтн тврьднсɑвɑ 

Radoje 

Prigojeviĉ 
Obradoviĉ 

Košarići kod 

Ugljevika (XV) 
V: 314 

prija п ʜѣ 

† ɑ сє ʌєжʜ госпоѣ гоʜсɑвь κћʜ ю ʜѣ Бɑωшʜћɑ ɑ 

κƔћьɴʜцɑ воєводє  ɑдʜүɑ ɑ п ʜстɑ Ɣ κƔћʜ 

κɑʒɴцɑ сɑɴκɑ ʜ жƔпɑɴɑ Бʜʌʜѣκɑ с поүтєɴʜємь ʜ 

п ʜѣ свою вʜ Ɣ ʜ вʜшɴƔ сʌɑвƔ 

gospoja Gojsav 
Biskup kod 
Konjica (1398) 

V: 178 

prijatelje прнѣтєʌє 

† ɑ сє пншє рɑдовɑць вƔкɑɴовнћь кƔн ʒɴɑχь 

цьрнɴƔ Ɣ воєводє н догь мƔ ɴє сгрншнχь 

прнѣтєʌє ɴє нʒгƔБнχь 
 

Hutovo (XV) V: 29 

prijati п ʜѣтʜ 

† вь дɴʜ гдɴɑ воєдє сɑɴдѣʌɑ ɑ сєʜ ʌєжʜ κɴєʒь 

поκ ɑѣць ωʌʜвє овʜћь Б ɑтʜω ʜ вʌɑстєʌє ѣ 

поκ ɑѣць гɴƔ момƔ сʌƔгɑ що моχь вь п ɑвɑдʜ 

тоʌʜκо χоχь Ɣ момь домʜ Богь мʜ подʜʌʜ ѣ 

могɑχь гɴɑ могɑ ʜ д Ɣгɑ могɑ Ɣ поүтєɴʜ п ʜѣтʜ 

ʜ Ɣ томь момь доБ ʜ догє см ьть Ɣ в ємє жнвотɑ 

домь моѣ ωжɑʌостнχь 

knez Pokrajac 

Oliverović 

Vrpolje kod 

Trebinja (1413) 
V: 117 

prima п ʜмɑ 

… ʌтχ: Богомь ɑ сє ʌєжʜ: вьκьсɴ … (с)воʜ ʒємʌє 

ɴɑ п ʜмɑ … κоʜ Бʜшє: Ɣ   … постɑвʜшє: єговь: 

… сʜɴовь Бѣʌьгь: ɑ пʜсɑ … 

Vuksan 

Dištica u 

Jelaškama kod 

Olova (XV-
XVI) 

V: 239 

primih п ʜмʜχь 

вɑ ʜмє твоє п ʜүʜстɑ т оʜцє гдɴɑ гстʜ мʜʌƔтʜɴɑ 

Бʜʌʜгь  одомь ц ьɴʜүɑɴь погʜБ(є) ʜɴо ɴєго ʌʜ 

мʜʌостʜ Божʜєʜ жʜтʜє ɑ жʜχь Ɣ үɑстє Босɑɴκє 

гсподє п ʜмʜχь дɑ овє ω вєʌʜκє гсподє ʜ 

вʌɑстєо ʜ ω г ьүκє гсподє ɑ всє вʜдомо 

gost Milutin 
Humsko kod 
Foĉe (1318) 

V: 190 

Prin п ʜɴ сє ʌєжʜ κɴєʒь п ʜɴ knez Prin 
Šumnjaci kod 

Glamoĉa (XVI) 
V: 263 

prinapisa прнɴɑпнсɑ 

||| ɑ сє ʌєжн пєтɑрь мнʌɑɴов єɴо пєрн мєтɑ єговɑ 

жєɴɑ н ʒдє вɑн помєɴнтє гɑ прнɴɑпнсɑ нвɑɴє 

кон єднɴо пєрɑ єговн овє дɑɴє 

Petar 

Gradnići kod 

Ţitomislića 

(XVI) 

V: 194 

Pripĉinić прнпүнɴ(н)ћь 
ɑ сѣє вєʌн мнʌɑть прнпүнɴ(н)ћь үнємь сʌƔжнχь 

тємь покоєɴь Бнχь 
Milat Pripĉinić 

Ţivanj kod 
Nevesinja 

(XIV-XV) 

V: 179 

Pripo прнпо ɑ сє ʌєж(н) ʌɑʒɑр(ь) … ьү … п(о)кɑн мє … прнпо Lazar 
Bijeljina 

(XIV/XV) 
B: 8 

prista п ʜстɑ 

† ɑ сє ʌєжʜ госпоѣ гоʜсɑвь κћʜ ю ʜѣ Бɑωшʜћɑ ɑ 

κƔћьɴʜцɑ воєводє  ɑдʜүɑ ɑ п ʜстɑ Ɣ κƔћʜ 

κɑʒɴцɑ сɑɴκɑ ʜ жƔпɑɴɑ Бʜʌʜѣκɑ с поүтєɴʜємь ʜ 

п ʜѣ свою вʜ Ɣ ʜ вʜшɴƔ сʌɑвƔ 

gospoja Gojsav 
Biskup kod 

Konjica (1398) 
V: 178 
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pristupite п ʜстƔпʜтє 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 

Staro Selo kod 

Donjeg Vakufa 

(XIV-XV) 

V: 279 

priteški прн(тє)шкн 
ɑ сɑ жƔпɑɴнцɑ рƔдн прн(тє)шкн дɑɴ кто дɑ сн 

ʒɴɑдɑшє 
ţupanica Rudi 

Gorica kod 

Stoca (XV) 
V: 54 

pritorile прнторнʌє 

† ɑ сє ɴєкɑ сє ʒɴɑ єрє ƔБн пƔськɑ БрєшкƔ 

Боровнүнћɑ ɑ дɑ сƔ кʌєтє тє рƔкє коє Бн ωвон 

прнторнʌє 

Breško 
Boroviĉić 

Han-Pobrdica 
kod Stoca (XV) 

V: 41 

privaliti п ʜвɑʌʜтʜ 

χɑсɑɴь ʜ ɑχмɑть дьвɑ  ɑдʜʌовʜћɑ сʜɴɑ ʜ ωто 

стɑ ʜ χɑсɑɴь Ɣм о є ʜ ωто Бʜєшє є ь Бʜшє 

ƔʒƔ ьχƔ үовєκє ɑ юɴɑүє юɴɑκɑ ʜ тоʜ ɴєговь 

Б ɑть ɑχмɑть вєʌʜκє жɑʌостʜ  ɑдʜ пʜсɑшє ωвω ʜ 

дɑ є Бʌɑсовєɴь тκо ћє п оʜтʜ ʜ п оκʌєт є κωʜ 

п ʜвɑʌʜтʜ 

Hasan i Ahmat 

Radilović 

Ĉadovina kod 

Rogatice (XV-
XVI) 

V: 217 

probi проБн 
ɴєкɑ сє ʒɴɑ кɑко проБн рɑосɑв вƔкнћєвнћь пƔть 

ʒɑ дƔшƔ мɑтєрнɴƔ н дɑ мɑсторомь с ɑспрь  

Hum kod 

Trebinja (XVI-
XVII) 

V: 124 

projti п оʜтʜ 

χɑсɑɴь ʜ ɑχмɑть дьвɑ  ɑдʜʌовʜћɑ сʜɴɑ ʜ ωто 

стɑ ʜ χɑсɑɴь Ɣм о є ʜ ωто Бʜєшє є ь Бʜшє 

ƔʒƔ ьχƔ үовєκє ɑ юɴɑүє юɴɑκɑ ʜ тоʜ ɴєговь 

Б ɑть ɑχмɑть вєʌʜκє жɑʌостʜ  ɑдʜ пʜсɑшє ωвω ʜ 

дɑ є Бʌɑсовєɴь тκо ћє п оʜтʜ ʜ п оκʌєт є κωʜ 

п ʜвɑʌʜтʜ 

Hasan i Ahmat 

Radilović 

Ĉadovina kod 

Rogatice (XV-
XVI) 

V: 217 

proklet п оκʌ(є)ть 

ɑ сє ʌєжʜ вƔκь сʜɴь κɴєʒɑ ωБ ɑдɑ (с) сєст омь 

єʌомь ʜ поκɑмєɴовɑ гɑ мɑтʜ ɑɴɑ κʌєть ʜ 

п оκʌ(є)ть тκо ћє κ є(ɴƔ)тʜ Ɣ мє 

Vuk i Jela 

Podgradinje u 

Gornjem 
Hrasnu (XV-

XVI) 

V: 83 

proklet п оκʌєт 

χɑсɑɴь ʜ ɑχмɑть дьвɑ  ɑдʜʌовʜћɑ сʜɴɑ ʜ ωто 

стɑ ʜ χɑсɑɴь Ɣм о є ʜ ωто Бʜєшє є ь Бʜшє 

ƔʒƔ ьχƔ үовєκє ɑ юɴɑүє юɴɑκɑ ʜ тоʜ ɴєговь 

Б ɑть ɑχмɑть вєʌʜκє жɑʌостʜ  ɑдʜ пʜсɑшє ωвω ʜ 

дɑ є Бʌɑсовєɴь тκо ћє п оʜтʜ ʜ п оκʌєт є κωʜ 

п ʜвɑʌʜтʜ 

Hasan i Ahmat 

Radilović 

Ĉadovina kod 
Rogatice (XV-

XVI) 

V: 217 

proklet прокʌєть 
ɑ сєн ʌєжн рɑдовɑɴ рɑконвнћ прокʌєть тко ћє 

тƔћнɴ ʌєү вєћє ɴєгово пʌємє 

Radovan 

Rakojvić 

Ĉerin kod 

Ĉitluka (XIV) 
V: 5 

proklet п оκʌєть 

† вɑ ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ стɑго дχɑ ɑ сє дво ь 

воєводє мɑсɴɑ ʜ ɴєговʜю сɴƔ  ɑдосʌвɑ ʜ 

м осʌвɑ сє пʜсɑ  ɑБь Бжʜ ʜ стɑго дмʜт ʜѣ Ɣ дɴʜ 

гдɴɑ κ ɑʌɑ Ɣг ьсκогɑ ʌоʜшɑ ʜ гɴɑ Бɑɴɑ 

Босɑɴьсκогɑ тв ьтκɑ тκо Бʜ то пот ьʌь дɑ є 

п оκʌєть ωц мь ʜ сɴомь ʜ стʜмь дχомь 

vojvoda Masan 
Donja Dreţnica 
(1355-1357) 

V: 15 

proklet прокʌєть 

† ɑ сє ʌєжʜ кɴєʒь вʌɑћь Бнєʌнћь Ɣ своωн црьквн 

Ɣ свєтомь ʌɑʒɑрƔ үʌовѣүє тɑко дɑ ɴнєсн прокʌєть 

ɴє тнкɑн Ɣ мє 

knez VlaĊ 

Bijelić 

Vlahovići kod 

Ljubinja (XV) 
V: 95 

proklet п оκʌєть 

† ɑ сє ʌєжʜ вƔκосɑвь воєводɑ вʌɑћєвʜћь с момь 

д Ɣговɑχь д Ɣжʜɴомь ʜ сɑгʜБоχь ɴɑ  ʒмʜ ɴоʜ 

κ ɑʜɴє κо(ɴь) могɑ господʜɴɑ ʜ доɴєсошє мє 

д Ɣжʜɴɑ ɴɑ своƔ пʌємєɴʜтƔ БɑщʜɴƔ ʜ дɑ є 

п оκʌєть тκо ћє Ɣ мє тɑκɴƔтʜ 

Vukosav 
Vlahovići kod 

Ljubinja (XV) 
V: 96 

proklet прокʌєть 

† ɑ сє ʌєжн нвɑɴь мрьү(н)ћь Ɣ доБрƔ прѣБнχь ɑ ʒɑ 

жнвотɑ ωв кɑмн постɑвнχь н ωстɑвнχ ʌєгоχ ɴ(ɑ) 

поʌовнɴƔ тко ʌн ћє Ɣʒєтн дɑ є прокʌєть 

Ivan Mrĉić 
Fatnica kod 
Bileće (XV) 

V: 150 

proklet прокʌєть 
н постɑвн Бѣʌѣгь сн: снɴь мƔ: вʌькь: н Брɑтнѣ: 

ɴєгов ʌƔБѣɴь: н мєдошь: н прн(Б)нʌь: … :тько үє  
Košarići kod 
Ugljevika (XV) 

V: 313 
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пнсɑɴнє: снє погƔБнтн: прокʌєть: Богомь: н 

снɴомь 

prokleta п оκʌєтɑ 

ɑ сє ɴєκɑ сє ʒɴɑ тκо ωв … (ʌ)єжʜ тв ь … м … 

цɑ ʜћɑ м … сʜɴь (с) своʜωмь  Ɣжомь ωво ʌєжʜ 

вɑ ɴɑ своʜω Бɑщʜɴє тκо ɴє ʒɴɑ ɑ ʒɴɑш дɑ 

п оκʌєтɑ  Ɣκɑ тɑ κоѣ ћє ωво п ємєстʜтʜ Б ɑтʜє 

погʜБоχь 

Tvr(tko) i Ruţa 
Pazalje kod 

Rudog (XV) 
V: 215 

prost проост 
сɑн кɑмн ωстонɴь н ово прɑвн рɑдоє ω дɑ є 

проост 
Ostoja 

Pridvorica kod 

Uloga (XV-

XVI) 

V: 181 

prosti простн 
ɑ снє ʌєжн рɑБь Божн дѣкь вƔѣɴь дрɑгншнћь 

простн мƔ Б є  грєχє 
Vujan Dragišić 

Njeganovići 

kod Bileće 

(XV) 

V: 147 

prostit* простнть 

ɴєкɑ сє ʒɴɑ кɑмн ω(вь) Ɣснћє вь ɴɑвєʒє ɑ снɴ мƔ 

мноБрɑть н мнʌонко … ɴ Брɑтɑ простнть Богь … 

н 
 

Slivlje kod 

Gacka (XV-
XVI) 

V: 166 

Prozraĉcu проʒрɑүцƔ 
† ɑ сє ʌєжн кɴєʒь пɑвɑω комʌѣɴовнћь ɴɑ свон 

пʌємєɴнтон ɴɑ проʒрɑүцƔ Ɣ дɴн воєводє сɑɴдɑʌь 

knez Pavao 

Komlênović 

Bakri kod 

Ĉitluka (1423-

1434) 

V: 11 

Prozraĉcu проʒрɑүцƔ 

† ɑ сє ʌєжн кɴєʒь пɑвɑω комʌнɴовнћь ɴɑ свон 

(пʌє)мєɴнтон ɴɑ проʒрɑүцƔ Ɣ дɴн воєводє 

сɑɴдɑʌь кон гɑ поүтєɴо н внрɴо сʌƔжɑшє Ɣүрьто 

Ɣүрьто ɴɑ пʌємєɴнтєн 

knez Pavao 

Komlinović 

Bakri kod 

Ĉitluka (1423-
1434) 

V: 12 

Prvko п ьвьκо 

(пʌє)мєɴʜтʜ гост … ʜɴь … ɑв … є: Бʜʌʜгь :г: 

сʜɴовє: п ьвьκо ʜ  ɑд(мʜ)ʌь: ʜ  ɑдʜɴ(ɑц)ь тκо ћє 

сʜ Бʜʌʜ(г) … ʜтʜ (п)огƔБʜ гɑ Богь 
 

Puškovac kod 

Koraja u 
Loparama (XV) 

V: 290 

Prţov прьж(о)вь 
… ʌєжʜ прьж(о)вь ɴовɑковн(ћ)ь ɴɑ своʜ ʒємʌʜ ɴɑ 

пʌє(мє)ɴʜто(ʜ) 

Prţov 
Novaković 

Brateljevići kod 
Kladnja (XV) 

V: 235 

Pukšić пƔкшнћь ɑ сє ʌєжн ћƔрєɴь пƔкшнћь Đuren Pukšić 
Udora kod 

Stoca (XVI) 
V: 60 

pustâ пƔсть 

вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴ(ɑ) ɑʒь Богдɑɴь ɴɑ д ɑгɑѣ ɴовʜ 

κɑмєɴʜ постɑвʜχь ɑ сє пʜсɑ вƔκɑш(ʜ)ɴɑ свомь 

гдɴʜ  ɑѣ κоʜ мє Бʜшє вєомѣ сьБʌƔдʜƔ ʒɑто моʌƔ 

вɑсь господо ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ ɴь є є үєтє вѣ 

Бʜтʜ κɑκо оɴь ɑ оɴь ɴє мо є κɑκо вʜ ʜ дɑ вʜстє 

дɑ ћєтє Ɣм ʜтʜ ʜ всʜ вʜ домƔ погʜɴƔтʜ п ɑвʜ ɑ 

пƔсть мʜ сʌɑвɑ үє тʜ сʌѣщ(ʜ) 

Dragaj 
Pojska kod 

Zenice (XV) 
V: 253 

puška пƔськɑ 

† ɑ сє ɴєкɑ сє ʒɴɑ єрє ƔБн пƔськɑ БрєшкƔ 

Боровнүнћɑ ɑ дɑ сƔ кʌєтє тє рƔкє коє Бн ωвон 

прнторнʌє 

Breško 

Boroviĉić 

Han-Pobrdica 

kod Stoca (XV) 
V: 41 

put пƔть 
ɴєкɑ сє ʒɴɑ кɑко проБн рɑосɑв вƔкнћєвнћь пƔть 

ʒɑ дƔшƔ мɑтєрнɴƔ н дɑ мɑсторомь с ɑспрь  

Hum kod 
Trebinja (XVI-

XVII) 

V: 124 

rab  ɑБ 
ɑ снє поүʜвɑ κɴєʒ  ɑдʜү смє ɴʜ  ɑБ Божʜ тʜто  

χ ɑмɑ сєго 
knez Radiĉ 

Draĉevo u 
Popovu polju 

(XV) 

V: 107 

rab рɑБ 

ɑ сє ʌєжн вƔкоБрɑт вʌɑћєвнћ Божн рɑБ ɑ сє гроБ 

мƔ дєʌɑ снɴ мƔ рɑдоɴɑ тƔ(г)о моѣ ɑ тко ʌн ћє 

мєɴє … 

Vukobrat 
VlaĊević 

Gornje selo kod 

Bileće (XV-

XVI) 

V: 136 

rab  ɑБь 

† вɑ ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ стɑго дχɑ ɑ сє дво ь 

воєводє мɑсɴɑ ʜ ɴєговʜю сɴƔ  ɑдосʌвɑ ʜ 

м осʌвɑ сє пʜсɑ  ɑБь Бжʜ ʜ стɑго дмʜт ʜѣ Ɣ дɴʜ 

гдɴɑ κ ɑʌɑ Ɣг ьсκогɑ ʌоʜшɑ ʜ гɴɑ Бɑɴɑ 

Босɑɴьсκогɑ тв ьтκɑ тκо Бʜ то пот ьʌь дɑ є 

п оκʌєть ωц мь ʜ сɴомь ʜ стʜмь дχомь 

vojvoda Masan 
Donja Dreţnica 

(1355-1357) 
V: 15 

rab рɑБь 
† ɑʒь рɑБь Бжн рɑдоє воyковнћ снɴовɑць воєвдє 

пєтрɑ ББ ББ 

Radoje 

Vuković 

Radimlja kod 

Stoca (oko 
1490) 

V: 44 

rab  ɑБь 

† вɑь дɴʜ п ьвовѣ ɴɑго κ ɑʌɑ вʌɑдʜсʌɑвɑ 

п ѣстɑвʜ сє  ɑБь … ʜʌɑ по ʜκьʌомь жƔпɑɴь 

п ʜБʜʌшь ɑ … пo Бж ʜ мʌостʜ ɴ … ɑ дѣдʜɴɑ ɴʜоy 

… ʜχ ь ɑκƔ  

ţupan Pribil(i)š 
Police kod 
Trebinja (1241) 

V: 128 
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rab рɑБь 
ɑ снє ʌєжн рɑБь Божн дѣкь вƔѣɴь дрɑгншнћь 

простн мƔ Б є  грєχє 
Vujan Dragišić 

Njeganovići 

kod Bileće 

(XV) 

V: 147 

rab рɑБь 
† вь нмє Б ɑ сє ʌєжн рɑБь Божн кɴєʒь рɑдосʌɑвь 

шнрнɴнүь 

knez Radoslav 
Širiniĉ 

Sopotnica kod 
Goraţda (XV) 

V: 192 

rab рɑБь 

† в ь   ʌ ѣ т о   цɴɑ ɑʒь рɑБь χ Ɣ  Б г Ɣ  гдɴь χєрцєгь 

с т є φ ɑ ɴ  вьʒдв гоχ χрɑмь с т г о  в є ʌ к о м Ɣ ү ɴ ɑ  χ в ɑ  

гєωрг ɑ м о ʌ є  ємƔ дɑ помоʌнть сь ω  мɴѣ 

грѣштɴомь вʌɑдцѣ моıє мƔ χ Ɣ  † 

Crkva sv. 

ĐorĊa 

Sopotnica kod 

Goraţda (1454) 
V: 193 

rab рɑБь ɑ сє ʌєжн рɑБь Б …  

Bijeljina 

(XIV/XV) 
B: 7 

rab рɑБь 
… рɑБь Б … гєωргнıє  ɑ ʒо(во)мь дрɑгсʌɑвь Бгь … 

сɑць пo … м … жншє вь … єть пєт сьɴ(н) 
Georgije 

Bijeljina 

(XIV/XV) 
B: 9 

rab  ɑвь 

† мсцɑ сєκьтєБ ɑ Ɣ т єтʜ ɴɑ дєстє дьɴь п ѣстɑвʜ 

сє  ɑвь Бж ʜ ћєо гʜѣ : ɴɑ вєүє ʜє χв  ɑ дɴє ɑ 

ʜмєɴємь жƔпɑɴь κ ьɴѣ 

ţupan Krnja 
AranĊelovo kod 

Trebinja (XIII) 
V: 133 

rab рɑвь ɑ снє ʌєжн рɑдоє рɑвь Божн доБром внү Radoje 
Davidovići kod 
Bileće (XV) 

V: 203 

rab* рɑБ 
ɑ сє ʌєжн рɑБ Божн гомБɑʌнүь үƔж(д)ɴомє жєʌєт 

овог свѣтɑ 
Gombaliĉ Goraţde (1568) V: 191 

rab* рɑБь 

ɑ сє ʌєжн мɑртнɴь вƔѣ воєвод(є) снɴь 

црьɴогорɑць ɑ сє ʌєжн рɑБь Бжн рɑшко 

рɑдовүнћь 

Martin Vuja i 

Raško 

Radovĉić 

Velika Gareva 

kod Gacka 

(XV-XVI) 

V: 161 

raba  ɑБɑ 
мц ɑ  мɑ тɑ ɑı п ѣстɑвʜ сє  ɑБɑ Бж ʜ⊦ɑ м ʜѣ ɑ 

ʒовомь дв ц ɑ попɑ дɑБʜжвɑ под Ɣжʜє вɑ ʌѣт ςΨʌθ 
Marija Divica 

Vidoštak kod 
Stoca (1231) 

V: 53 

raba  ɑБɑ 

† вь ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ ст го дχ ɑ сє ʌєжʜ  ɑБɑ Бж ʜɑ 

поʌʜχ ɑɴʜ⊦ɑ ɑ ʒовомь мʜ ьсκʜмь госпо⊦ɑ 

 ɑдɑүɑ жоyпɑɴɑ ɴєɴьцɑ үʜχо ʜћɑ κƔүьɴʜцɑ ɑ 

ɴєвѣстɑ жƔпɑɴɑ в ɑтьκɑ ʜ сʌƔгє дɑБʜжʜвɑ ʜ 

тєпьүʜıє  стʜпьκɑ ɑ κьүʜ жƔпɑɴɑ мʜʌьтѣɴɑ 

д ɑжʜвоıє вʜκɑ ɑ κɑʒɴьцƔ сɴʜκƔ сєст ɑ ɑ постɑвʜ 

сь Бѣʌѣгь ɴє сɴ ь дɑБʜжʜвь с Бжʜωмь помощʜю 

сɑмь (с) своʜмʜ ʌƔдьмʜ ɑ вь дɴ(ʜ) гдɴɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ 

Polihranija 

Radaĉa 

Veliĉani u 

Popovu polju 

(1377-1391) 

V: 102 

raba  ɑБɑ ʜс χ с  ʒєд поүʜвɑє  ɑБɑ Бжʜɑ ƔБʌʜɑ вєтʜо  ɑдɑ Rada 
Vojkovići kod 

Ilidţe (?) 
V: 244 

rabov*  ɑБов 

ɑ сє ʌєжʜ доБ ʜ гдɴь гость мʜшʌєɴь κомƔ Бʜшє 

п ʜ … по Ɣ єдБʜ ɑв ɑмь своє вєʌʜκо 

гостоʌƔБство (гд)ɴє доБ (ʜ) κɑдɑ п ʜдєшь п ʜдь 

гд ɑ ɴɑшєгɑ ʜсƔ єдɴо … мєɴʜ ʜ ɴɑсь своʜχь 

 ɑБов пʜсɑ г м 

gost Mišljen 

Puhovac kod 

Zenice (poslije 
21.1.1404) 

V: 249 

Rabren рɑБрєɴь ɑ сє ʌєжн ɴɑ покоɴн рɑБрєɴь вƔкнћь доʌнɴовнћь 
Rabren Vukić 
Dolinović 

Prokletnica na 

Visoĉici planini 
(poslije 1496) 

V: 176 

rad  ɑдь 

† ɑ сє ʌєжʜ мʜʌоБ ɑть м ьћʜћь с дωБ ʜмь 

сʜɴомь с ʜвɑɴʜшємь Бʜχь жʜвомƔ  ɑдь ɑ м ьтвɑ 

сɑ ɑɴʜχь 

Milobrat Mrćić 
sa sinom 

Ivanišem 

Jasena kod 

Nevesinja (XV) 
V: 173 

Rad(oje)viĉ рɑдвнү 
ɑ пншє рɑдоɴɑ мɑрковнү кɴєʒɑ мнрɑ рɑдвнү ɴɑ 

своєн үрьто үрьто 

knez Mir(k)o 
Rad(oje)viĉ 

Knešpolje kod 

Lištice (1398-

1408) 

V: 4 

Rada  ɑдɑ ʜс χ с  ʒєд поүʜвɑє  ɑБɑ Бжʜɑ ƔБʌʜɑ вєтʜо  ɑдɑ Rada 
Vojkovići kod 

Ilidţe (?) 
V: 244 

Rada* рɑдɑ рɑдɑ рɑнүєвɑ Rada Radiĉeva 
Radmilović-
Dubrava kod 

Bileće (?) 

V: 145 
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Radaĉa  ɑдɑүɑ 

† вь ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ ст го дχ ɑ сє ʌєжʜ  ɑБɑ Бж ʜɑ 

поʌʜχ ɑɴʜ⊦ɑ ɑ ʒовомь мʜ ьсκʜмь госпо⊦ɑ 

 ɑдɑүɑ жоyпɑɴɑ ɴєɴьцɑ үʜχо ʜћɑ κƔүьɴʜцɑ ɑ 

ɴєвѣстɑ жƔпɑɴɑ в ɑтьκɑ ʜ сʌƔгє дɑБʜжʜвɑ ʜ 

тєпьүʜıє  стʜпьκɑ ɑ κьүʜ жƔпɑɴɑ мʜʌьтѣɴɑ 

д ɑжʜвоıє вʜκɑ ɑ κɑʒɴьцƔ сɴʜκƔ сєст ɑ ɑ постɑвʜ 

сь Бѣʌѣгь ɴє сɴ ь дɑБʜжʜвь с Бжʜωмь помощʜю 

сɑмь (с) своʜмʜ ʌƔдьмʜ ɑ вь дɴ(ʜ) гдɴɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ 

Polihranija 

Radaĉa 

Veliĉani u 
Popovu polju 

(1377-1391) 

V: 102 

Radan рɑдɑɴь 
ʜєʒƔсь ɑ сє ʌєжє дьвɑ Брɑтɑ рɑдʜвоʜ ʜ рɑдɑɴь ʜ 

Ɣмрʜє оБɑ Ɣ єдɑɴь дɑɴь 
Radivoj i Radan 

Podţablje kod 

Neuma (XVI) 
P:1 

Radan р(ɑ)дɑɴь ɑ сє ʌєжн ѣ р(ɑ)дɑɴь БожƔровнү 
R(a)dan 

Boţuroviĉ 

Radmilović-

Dubrava kod 

Bileće (XV-
XVI) 

V: 196 

Radanoviĉ  дɑɴовʜү 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ (с)ɴɑ ʜ свєтогɑ д(χɑ) (сє) ʌєжʜ 

доБ ʜ Бдɑɴь доБ огɑ домьшє ωʒ ѣɴовʜүɑ сʜɴь Ɣ 

тоʜ доБɑ Ɣм ѣχь ɴʜ сє Бѣχь ωм ɑʒʜʌь ʒʌƔ ɴʜ 

доʜ(до) доБ Ɣ ʜ κто мє ʒɴɑшє всɑκь мє жɑʌɑшє 

доБ ь χотѣχь юɴɑκь Бʜтʜ ɑʌʜ мʜ см ѣть п ѣκ ɑтʜ 

ω(т)ʜдоχь (ωт) ωтьцɑ вєωмʜ пєүɑωɴɑ ʜ 

пκʌ(о)ɴʜо всоʜ моʜωʜ д жʜɴʜ ʜ Бʌмь ʌБьвтʜ ɴѣχь 

κ моєʜмь вс(ʜ)мь поћʜ  дɑɴовʜү χɑɴь сω 

Bogdan 

Ozrênoviĉ 

Blaţevići kod 
Rogatice 

(poslije 1486) 

V: 211 

Radanu* рɑдɑɴƔ 

ɑ сє ʌєжʜ с снɴом рɑднсɑвомь ɑ с(є) ʌєнжє ɴɑ 

свон пʌємєɴнтон овɑн кɑмнɴ ɴєɴɑд отɑц с вєүɴє 

помєɴн постɑвн снɴƔ мом жƔпɑɴƔ рɑдɑɴƔ н 

снɴƔ мƔ 

 

Šipovac u 

Podveleţju kod 

Mostara (XV-
XVI) 

V: 174 

Radašinom  ɑдɑшʜɴомь 
… κɑмєɴʜє ƔʒвƔүє  ɑдовɑɴ с мʜʌʜмь с 

κ стʜѣɴʜɴомь с  ɑдɑшʜɴомь … (ж)ʜвотɑ ɴɑ сє 

Radovan i 

Radašin 

MeĊeĊa kod 

Višegrada 
(poslije 1439) 

V: 209 

Rade  ɑдє 

сʜє ʌєжʜ вƔκшɑь мʜт овʜћь ƔБʜшє мє ɴɑ сʌƔжБѣ 

гɴɑ могɑ мɑ ωсвєтʜ мє  ɑдє п ʜБʜсɑʌʜћь … κɑκо 

є вʜдʜто доБ омь ʜ г ɴомƔ 

Vukša Mitrović 

Zovi Do kod 

Nevesinja (prije 

1468) 

V: 172 

Radêĉ рɑдѣү 

сє ʌєжн нвɑɴь ɴɑ своєн ʒємʌн Брɑтнѣ н дрƔжнɴо 

жɑʌнтє мє ѣ сьмь Бнʌь ѣко вн ɑ вн үьтє Бнтн ко н 

ѣ сє пнсɑ рɑдѣү 

Ivan 
Preĉani ispod 
Treskavice 

(XIV-XV) 

V: 205 

radi  ɑдʜ 

χɑсɑɴь ʜ ɑχмɑть дьвɑ  ɑдʜʌовʜћɑ сʜɴɑ ʜ ωто 

стɑ ʜ χɑсɑɴь Ɣм о є ʜ ωто Бʜєшє є ь Бʜшє 

ƔʒƔ ьχƔ үовєκє ɑ юɴɑүє юɴɑκɑ ʜ тоʜ ɴєговь 

Б ɑть ɑχмɑть вєʌʜκє жɑʌостʜ  ɑдʜ пʜсɑшє ωвω ʜ 

дɑ є Бʌɑсовєɴь тκо ћє п оʜтʜ ʜ п оκʌєт є κωʜ 

п ʜвɑʌʜтʜ 

Hasan i Ahmat 
Radilović 

Ĉadovina kod 

Rogatice (XV-

XVI) 

V: 217 

Radiĉ рɑднү 
ɑ сє ʌєжн рɑднү вʌɑднсɑʌнћ ɑ снүє ɴɑ мє ωтɑц 

Божє тн гɑ помоʒн 

Radiĉ 
Vladisalić 

Boljuni kod 

Stoca (XV-

XVI) 

V: 75 

Radiĉ  ɑдʜү 
ɑ снє поүʜвɑ κɴєʒ  ɑдʜү смє ɴʜ  ɑБ Божʜ тʜто  

χ ɑмɑ сєго 
knez Radiĉ 

Draĉevo u 

Popovu polju 

(XV) 

V: 107 

Radiĉ рɑднү ɑ сє ʌєжн рɑднү вƔкмɑɴовнћь 
Radiĉ 

Vukmanović 

Fatnica kod 

Bileće (XV) 
V: 198 

Radiĉ рɑднүь 

ɑ сє∶ пншє∶ ɴɑ крьстƔ∶ юрѣɑ∶ дɑ є∶ ʒɴɑтн 

свɑкомƔ∶ үовнкƔ ∶юрɑн∶ нвɴовнћь кɑко∶ стєкоχь 

∶Бʌɑго ∶н ш ɴєгɑ∶ погнБоχ кɑмн∶ Ɣснүє∶ рɑднүь∶ 

ковɑүь 

Juraj Ivanović 
Arapi kod 

Mostara (XV) 
V: 13 

Radiĉ рɑднүь 

вɑ нмє Богь н свєтогь нвɑɴɑ сє ʌєжн рɑдосɑвь 

вɑʌɑχовнћь ɴєкɑ сє ʒɴɑ єрє ʌєг(о)χь ɴɑ свωн ɴɑ 

пʌємєɴнтон Бɑшт(н)ɴн сє пнсɑ рɑднүь 

рɑдосɑʌнћь ɑ снєүє мнʌєтɑ ковɑүь крнʌнћь 

Radosav 

Valahović 

Nekuk kod 
Stoca (XV-

XVI) 

V: 58 

Radiĉ  ɑдʜүь 
ɑ сє ʌєжʜ  ɑдʜүь ɑ Б ɑт сʜүє д ɑгʜшɑ ɴɑ Б ɑт(ɑ) 

ɑ сє пʜшє дʜκь сємо ɑд Ɣсʜүє κовɑү мʜʌʜћ 
Radiĉ 

Boljuni kod 

Stoca (XV-

XVI) 

V: 70 



Konkordancijski rjeĉnik ćiriliĉnih natpisa srednjovjekovne Bosne 

211 
 

Radiĉ рɑднүь ɑ сє ʌєжн рɑднүь вƔүнћ Radiĉ Vuĉić 

Boljuni kod 

Stoca (XV-

XVI) 

V: 71 

Radiĉ рɑднүь 
† ɑ снє ʌєжн рɑднүь рɑдоєвнћь дондє мє крɑн Ɣ 

† ʒндɑ ɴɑ мє ћƔмонүь ɴо Брɑтн …  

Radiĉ 

Radojević 

Davidovići kod 

Bileće (XV) 
V: 202 

Radiĉ  ɑдʜүь 

сє ʒɑʌмєɴɴʜє κɴєʒɑ  ɑдоѣ вєʌʜκогɑ κɴєʒɑ 

Босɑɴсκогɑ ɑ постɑвʜ є сʜɴь ɴєговь κɴєʒь  ɑдʜүь 

ʒ Божʜомь помоћю ʜ своʜχь вѣ ɴѣχь ɑ с ʜɴомь 

ɴʜєдɴомь ʜɴомь помоұʜю ɴєго сɑмь оɴь 

knez Radoje 

Toplica u 

Lepenici (1405-

1417) 

V: 251 

Radiĉa  ɑдʜүɑ 

† ɑ сє ʌєжʜ Бгɑдɑɴь χɑтєʌєвʜћь  ɑдʜүɑ воєводє 

сʌƔгɑ Ɣ доБ ʜ үɑсь  одʜχ сє Ɣ доБ ѣ Ɣ д Ɣжʜɴ 

п ɑво үʜɴє ʜ Ɣм ѣχь гдɴƔ вѣ ɴо сʌƔжє ɑ сɑʜ 

Бʜʌєгь сʜɴовє моʜ постɑвʜшє 

Bogdan 

Hateljević 

Milavići u 

Dabra polju 
(1391-1404) 

V: 93 

Radiĉa  ɑдʜүɑ 

† ɑ сє ʌєжʜ госпоѣ гоʜсɑвь κћʜ ю ʜѣ Бɑωшʜћɑ ɑ 

κƔћьɴʜцɑ воєводє  ɑдʜүɑ ɑ п ʜстɑ Ɣ κƔћʜ 

κɑʒɴцɑ сɑɴκɑ ʜ жƔпɑɴɑ Бʜʌʜѣκɑ с поүтєɴʜємь ʜ 

п ʜѣ свою вʜ Ɣ ʜ вʜшɴƔ сʌɑвƔ 

gospoja Gojsav 
Biskup kod 

Konjica (1398) 
V: 178 

Radiĉević рɑднүєвнћь ɑ сєн ʌєжн рɑдосɑвь рɑднүєвнћь 
Radosav 

Radiĉević 

Kruševo kod 

Stoca (poslije 
1477) 

V: 40 

Radihna рɑднχɴɑ 
ɑ снє ʌєжн поχвɑʌн мн юɴɑкь рɑднχɴɑ н снє 

Ɣснєүє снɴ мƔ вƔкосɑвь 
Radihna 

Miljanovići kod 
Ljubinja (XV) 

V: 99 

Radilovića  ɑдʜʌовʜћɑ 

χɑсɑɴь ʜ ɑχмɑть дьвɑ  ɑдʜʌовʜћɑ сʜɴɑ ʜ ωто 

стɑ ʜ χɑсɑɴь Ɣм о є ʜ ωто Бʜєшє є ь Бʜшє 

ƔʒƔ ьχƔ үовєκє ɑ юɴɑүє юɴɑκɑ ʜ тоʜ ɴєговь 

Б ɑть ɑχмɑть вєʌʜκє жɑʌостʜ  ɑдʜ пʜсɑшє ωвω ʜ 

дɑ є Бʌɑсовєɴь тκо ћє п оʜтʜ ʜ п оκʌєт є κωʜ 

п ʜвɑʌʜтʜ 

Hasan i Ahmat 
Radilović 

Ĉadovina kod 

Rogatice (XV-

XVI) 

V: 217 

Radin р(ɑд)нɴь 
† сє ʌєжн р(ɑд)нɴь ɑ ʒовомь мѣрɑк в(н)дѣɴовнүь 

ɑ постɑвн сь Брɑть єговь дрɑгьүнɴ(ь) 

Mêrak 

Vidênoviĉ 
Bijeljina (XIV) B: 2 

Radin* рɑдʜɴь 

сє ʌєжʜ ʌƔкь сʜɴь пɑвʌɑ пʌɑвʜүʜћь ɑ сє пʜшє 

Брɑть ɴєговь рɑдʜɴь Брɑтє доБɑрь тʜ вь дƔшʜ 

твоє ɴɑ ʌ … 

Luka 
Brajkovići kod 

Bile (XVI) 
T: 6 

Radinac  ɑдʜɴ(ɑц)ь 

(пʌє)мєɴʜтʜ гост … ʜɴь … ɑв … є: Бʜʌʜгь :г: 

сʜɴовє: п ьвьκо ʜ  ɑд(мʜ)ʌь: ʜ  ɑдʜɴ(ɑц)ь тκо ћє 

сʜ Бʜʌʜ(г) … ʜтʜ (п)огƔБʜ гɑ Богь 
 

Puškovac kod 
Koraja u 

Loparama (XV) 

V: 290 

Radisavom* рɑднсɑвомь 

ɑ сє ʌєжʜ с снɴом рɑднсɑвомь ɑ с(є) ʌєнжє ɴɑ 

свон пʌємєɴнтон овɑн кɑмнɴ ɴєɴɑд отɑц с вєүɴє 

помєɴн постɑвн снɴƔ мом жƔпɑɴƔ рɑдɑɴƔ н 

снɴƔ мƔ 

 

Šipovac u 

Podveleţju kod 

Mostara (XV-
XVI) 

V: 174 

Radiša рɑдншɑ 

† ɑ сє ʌєжн кɴєʒь рɑдншɑ ʒʌоƔшнћь ɑ сє пншє 

кɑмн вƔковнћь ɴɑ ѣƔɴɑкɑ тƔмовƔ рьдншн 

ʒʌоƔшнћь 

knez Radiša 
Zloušić 

Kruševo kod 

Mostara (XIV-

XV) 

V: 7 

Râdiši рьдншн 

† ɑ сє ʌєжн кɴєʒь рɑдншɑ ʒʌоƔшнћь ɑ сє пншє 

кɑмн вƔковнћь ɴɑ ѣƔɴɑкɑ тƔмовƔ рьдншн 

ʒʌоƔшнћь 

knez Radiša 

Zloušić 

Kruševo kod 

Mostara (XIV-

XV) 

V: 7 

Radišinom  (ɑд)ʜшʜɴомь 

… :ʌєжʜ: мʜʌосɑв: п ʜ … ʌʜовʜћь: (с) своʜмь: 

сʜɴомь: с  (ɑд)ʜшʜɴомь: ɴɑ своʜ ʒємʌʜ: ɴɑ 

(пʌ)ємєɴʜтоʜ: ɑ гово ɑшє: Б ɑтʜє: с … ɑт Бгь ʜ 

поүʜвɑтє: ѣ сɑмь … ʜ вʜ: ɑ вʜ: χоћєтє: Бʜ(тʜ) … ʜ 

ѣ: ʜ Б ɑтʜɑ: 

Milosav i 
R(ad)išin 

Brnjica kod 
Pala (XV) 

V: 227 

Radivića рɑднвћɑ ɑ сє крсть пнʌɑтɑ рɑднвћɑ Pilat Radiv(i)ć 

Simiova kod 

Bileće (XVII-

XVIII) 

V: 154 

Radivoj рɑднвон 
вɑ нмє Богɑ вєʌкогɑ цьрɑ ɴєБєсɴогɑ н ʒмʌсɴогɑ ɑ 

сє ʌєжн рɑднвон крнвоƔшнүн 

Radivoj 

Krivoušiĉ 

Mostar (XIV-

XV) 
V: 18 

Radivoj рɑднвон 

† ɑ сєн ʌєжн кɴєʒ(ь) рɑднвон вʌɑтковнћь Ɣ тон 

врнмє ɴɑнБоʌн мƔжь Ɣ дƔБрɑвɑχь Бнχь … ɑ вƔрєБ 

ʌɑвь сєн сѣүє грƔБɑүь ковɑүь 

knez Radivoj 

Vlatković 

Opliĉići kod 
Ĉapljine (oko 

1477) 

V: 36 
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Radivoj  ɑдʜвоʜ 

† ɑ сє ʌєжʜ  ɑдʜвоʜ д ɑшүʜћ доБ ʜ юɴɑκь ѣ 

Бʜχь моʌƔ ѣ сє вɑсь ɴє тʜцɑʜтє вʜ ћєтє Бʜтʜ κɑκо 

ѣ ɑ ѣ ɴє могƔ Бʜтʜ κɑκо вʜ 

Radivoj Drašĉić 

Podgradinje u 

Gornjem 

Hrasnu (XIV-

XV) 

V: 82 

Radivoj рɑднвон 

† ɑ сє ʌєжн рɑднвон вƔкүнћь вƔкцɑ пнћєвнћɑ 

снɴь ɴɑ своωн пʌємєɴнто (с) Брѣтомь 

рɑдосɑвомь 

Radivoj Vukĉić 

Ljuti Do u 

Dabra polju 

(XV) 

V: 92 

Radivoj  ɑдʜвоʜ 
† ɑ сє ʌєжʜ  ɑдʜвоʜ  ʜʌʜћь ʜʒ  ɑмє 

κовɑүєпоʌɑɴʜɴь 
Radivoj Ilić 

Lipa kod Livna 

(XV) 
V: 260 

Radivoj рɑдʜвоʜ 
ʜєʒƔсь ɑ сє ʌєжє дьвɑ Брɑтɑ рɑдʜвоʜ ʜ рɑдɑɴь ʜ 

Ɣмрʜє оБɑ Ɣ єдɑɴь дɑɴь 
Radivoj i Radan 

Podţablje kod 
Neuma (XVI) 

P:1 

Radivoja  ɑдʜвоѣ 

ɑ сʜє Бʜʌєгь поүтєɴогɑ вʜтʒɑ воєводє  ɑдʜвоѣ 

ωп ɑшʜћɑ доκʌє Бʜχь поүтєɴо ʜ гʌɑсʜто п єБʜχь 

ʜ ʌєгоχь Ɣ тƔћоʜ ʒємʌʜ ɑ Бʜʌєг мʜ стоʜ ɴɑ 

Бɑщʜɴʜ 

Radivoj 

Oprašić 

Oprašići kod 

Rogatice (XV) 
V: 226 

Radivojević рɑднвоєвнћь 
ɑ сє ʌєжʜ овдє стєпко рɑднвоєвнћь погрєБє сє вь 

ʌєто ʒво 

Stepko 
Radivojević 

Crnići kod 
Stoca (1564) 

V: 320 

Radmil  ɑд(мʜ)ʌь 

(пʌє)мєɴʜтʜ гост … ʜɴь … ɑв … є: Бʜʌʜгь :г: 

сʜɴовє: п ьвьκо ʜ  ɑд(мʜ)ʌь: ʜ  ɑдʜɴ(ɑц)ь тκо ћє 

сʜ Бʜʌʜ(г) … ʜтʜ (п)огƔБʜ гɑ Богь 
 

Puškovac kod 

Koraja u 
Loparama (XV) 

V: 290 

Radmilov  ɑдмʜʌовь 
† сє ʌєжʜ мʜʌɑшʜɴь сʜɴь  ɑдмʜʌовь ɑ ƔɴƔκь 

Божʜχɴʜɴь 
Milašin 

Kamensko kod 

Olova (XV) 
V: 236 

Radohnja  ɑдоχɴɑ 

ʜ Бɑɴʜ пʜсɑχь κ ʜʌє жƔпɑɴь ɑʒъ пʜсɑχъ дєсʜвоʜ 

  … ɑБ ʜ ɑʒъ пʜсɑχь сє пʜсɑ  ɑдоχɴɑ κ ъстʜѣɴɴь 

дєсѣɴь ьɑть … євʜть пʜсɑ (Ɣ) дьɴʜ Бɑɴ(ɑ) 

стѣпɑɴ(ɑ) БогƔ дɑʜ ʒьд ɑвʜє ɑ мь(ɴ)ѣ жʜвоть ɑʒь 

пʜсɑ оБ ɑдь сʜүь мʜʌгост 

Kulinova ploĉa, 

natpisi u 
krugovima 

Biskupići-
Muhašinovići 

kod Visokog 

(XIV) 

V: 254 

Radohnić  ɑдоχɴʜћь 

† ɑ снє ʌєжʜ пɑвκо  ɑдоχɴʜћь ωвʜ … Ɣсʜєκоχь 

ɴɑ сє ʒɑ жʜвотɑ моʌƔ вʜ сє Б ɑтьо ʜ господо 

ɴємоʜтє мʜ κостʜ п ѣт єсɑтʜ 

Pavko 

Radohnić 

Hodovo kod 
Stoca (XV-

XVI) 

V: 51 

Radoj рɑдωн † ɑ сє ʌєжн рɑдωн вωєдɑ трковнћ 
vojvoda Radoj 
Trković 

SrĊevići kod 

Gacka (oko 

1468) 

V: 169 

Radoja  ɑдо(ѣ) 
† ɑ сє ʌєжʜ ю ɑʜ κо(ɴь)  ɑдо(ѣ) свогɑ 

господʜүʜћɑ 
Juraj 

Kaoštica kod 

MeĊeĊe (poslije 

1454) 

V: 212 

Radoja рɑдоѣ 
ɑ сн ɴɑ крьстƔ рɑдоѣ мрькшнћɑ стɑχь Богɑ 

моʌєћє н ʒʌɑ ɴє мнсʌєћє н ƔБн мє громь 
Radoje Mrkšić 

Djedići kod 
Trebinja (XV-

XVI) 

V: 118 

Radoja  ɑдоѣ 

сє ʒɑʌмєɴɴʜє κɴєʒɑ  ɑдоѣ вєʌʜκогɑ κɴєʒɑ 

Босɑɴсκогɑ ɑ постɑвʜ є сʜɴь ɴєговь κɴєʒь  ɑдʜүь 

ʒ Божʜомь помоћю ʜ своʜχь вѣ ɴѣχь ɑ с ʜɴомь 

ɴʜєдɴомь ʜɴомь помоұʜю ɴєго сɑмь оɴь 

knez Radoje 

Toplica u 

Lepenici (1405-
1417) 

V: 251 

Radoje  ɑдоє 

вɑ ʜмє Божʜє ɑ сє ʌєжʜ оʒ ʜɴь κопʜєвʜћь 

жƔпɑɴь κɴєʒɑ пɑвʌɑ сє пʜсɑ дʜѣκь мʜʌосɑʌʜћь 

 ɑдоє ʜћь см ьтʜ ɴє поʜсκɑχь ɴɑвʜдѣɴь 

κ ɑʌєвсв(ɑ) Босɑɴсκогɑ ʜ госпоцтвɑ с ьБьсκогɑ 

ʒɑ могɑ гɴɑ сʌƔжБƔ Бодошє мє ʜ сѣκошє мє ʜ 

стѣ ɑшє ʜ тƔʜ см ьтʜ ɴє допɑдоχь ʜ Ɣм ʜχь ɴɑ 

 ощство χ ʜство ʜ гɴ мє воєводɑ ωκ ʜʌʜ ʜ 

Ɣκопɑ ʜ поБѣ(ʌѣ)жʜ 

Ozrin Kopijević 
Varošište u 

Borĉu (XV) 
V: 224 

Radoje рɑдоє † ɑ сє ʌєжн рɑдоє Богұнɴнћь † ɑ сє сѣұє грƔБɑұь 
Radoje 

Bogĉinić 

Opliĉići kod 
Ĉapljine (oko 

1477) 

V: 37 

Radoje рɑдоє 
† ɑʒь рɑБь Бжн рɑдоє воyковнћ снɴовɑць воєвдє 

пєтрɑ ББ ББ 

Radoje 

Vuković 

Radimlja kod 
Stoca (oko 

1490) 

V: 44 

Radoje рɑдоє 

† снє ʌєжн доБрн рɑдоє снɴь воєводє стнпɑɴɑ 

ɴ(ɑ) свон Бɑщʜɴʜ ɴɑ Бɑтɴогɑχь сн Бнʌнгь постɑвн 

ɴɑ мє Брɑть мон воєводɑ пєтɑр 

Radoje 

Radimlja kod 

Stoca (oko 

1477) 

V: 45 

Radoje рɑдоє … воєводɑ рɑдоє χрɑБрєɴь 
Crkva sv. 

Nikole 

Trijebanj kod 

Stoca (1534) 
V: 49 
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Radoje рɑдоє 

см 1701 † χс кɑ сы ст  ын н Бжств  ɴн χрɑмь ст  го 

оц(ɑ) … ɴнкоʌн сьʒндɑ сє н ωБɴовн вь (ʌ)ѣто 

 ʒмв  трƔдн жє сє ω сємь (с)тѣмь χрɑмє вωєводɑ 

рɑдоє χр(ɑБрєɴь) 

Crkva sv. 

Nikole 

Trijebanj kod 

Stoca (1534) 
V: 50 

Radoje рɑдоє ɑ сє Ɣсѣүє: н пнсɑ: рɑдоє: ковɑүь  

Ţakovo u 

Popovu polju 
(XV) 

V: 104 

Radoje рɑдоє † ɑ сє: Ɣсѣүє: рɑдоє: ковɑүь ωвɑн ωБɑ: кɑмєɴɑ  

Ţakovo u 

Popovu polju 
(XV) 

V: 105 

Radoje рɑдоє пнсɑ мƔ снɴь рɑдоє  

Rapti kod 

Popova polja 
(XVI-XVII) 

V: 121 

Radoje рɑдоє 
сɑн кɑмн ωстонɴь н ово прɑвн рɑдоє ω дɑ є 

проост 
Ostoja 

Pridvorica kod 

Uloga (XV-

XVI) 

V: 181 

Radoje рɑдоє ɑ снє ʌєжн рɑдоє рɑвь Божн доБром внү Radoje 
Davidovići kod 
Bileće (XV) 

V: 203 

Radoje  ɑдоє † ɑ сє ʌєжʜ κɴєʒь  ɑдоє Ɣʒєтʌʜћь 
knez Radoje 

Uzetlić 

Sljedovići kod 

Rogatice (XV) 
V: 216 

Radoje  ɑдоє 
… ɴɑ пʌ … ʜ постɑвʜшє … ɴємƔ κɑмєɴ … ɴов ʜ 

гость ʜ … κоє ʜ  ɑдоє сɴь  

Košarići kod 
Ugljevika (XV-

XVI) 

V: 312 

Radoje рɑдоє ɑ сє ʌєжн рɑдоє нвɑɴншєвнћь 
Radoje 

Ivanišević 

MrĊanovići kod 

Gacka (XV-
XVI) 

V: 323 

Radoje* рɑдоє 
ɑ сє ʌєжʜ рɑдоє прнгоєвнүь оБрɑдовнү(ь) ɑ 

постɑ(в)н Бѣʌѣгь мɑтн тврьднсɑвɑ 

Radoje 

Prigojeviĉ 
Obradoviĉ 

Košarići kod 

Ugljevika (XV) 
V: 314 

Radojem рɑдоємь 

† сє ʌєжн доБрнʌо Божнћковнћь ʒ Брɑтомь 

рɑдоємь н снɴовцємь пʌɑвцємь ɑ пнсɑ нвко 

ωБрɑдовнћь 

Dobrilo 

Boţićković sa 

bratom 
Radojem i 

sinovcem 

Plavcem 

Staro Slano kod 
Trebinja (XV) 

V: 111 

Radojević рɑдоєвнћь 
† ɑ снє ʌєжн рɑднүь рɑдоєвнћь дондє мє крɑн Ɣ 

† ʒндɑ ɴɑ мє ћƔмонүь ɴо Брɑтн …  

Radiĉ 

Radojević 

Davidovići kod 

Bileće (XV) 
V: 202 

Radojca  ɑдоʜцɑ 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 

Staro Selo kod 

Donjeg Vakufa 

(XIV-XV) 

V: 279 

Radomil  ɑдомʜʌь 
… моyжь т(єпь)үʜѣ Бɑт(ɑʌо) Босɑɴьсκ(ʜ) ɑ пʜсɑ 

 ɑдомʜʌь дʜѣκь 
tepĉija Batalo 

Gornje Turbe 
kod Travnika 

(poslije 1400) 

V: 257 

Radomir  ɑдомʜ ъ 

въ дɴʜ κɴєʒɑ вєʌʜєгɑ м†χо†ʌɑ въм ѣ жоyпɑɴъ 

г ъдъ т ѣБъ†ɴъсκ† ʜ въ то ʌѣто ʒ†дɑ ємоy  ɑκоy 

Б ɑтъ жоyпɑɴъ  ɑдомʜ ъ съ сɴъмʜ єговѣмʜ † 

жєɴɑ ємоy твɑ ɑ моʜст ъ ʜмɴємъ Б ɑѣ Бжє тʜ 

дɑʜ ʒд ɑвʜє 

ţupan Grd 
Police kod 
Trebinja (1151-

1177) 

V: 129 

Radomir  ɑдомʜ ь 
вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свтɑго дχɑ ɑ сє ʌєжʜ 

 ɑдомʜ ь ю ʜсɑʌʜћь ɴɑ своєʜ ʒємʌʜ пʌємєтɴо 

Radomir 
Jurisalić 

Olovci kod 
Stupara (XV) 

V: 237 

Radonja рɑдоɴɑ 
ɑ пншє рɑдоɴɑ мɑрковнү кɴєʒɑ мнрɑ рɑдвнү ɴɑ 

своєн үрьто үрьто 

knez Mir(k)o 

Rad(oje)viĉ 

Knešpolje kod 
Lištice (1398-

1408) 

V: 4 

Radonja рɑдоɴɑ 

ɑ сє ʌєжн вƔкоБрɑт вʌɑћєвнћ Божн рɑБ ɑ сє гроБ 

мƔ дєʌɑ снɴ мƔ рɑдоɴɑ тƔ(г)о моѣ ɑ тко ʌн ћє 

мєɴє … 

Vukobrat 

VlaĊević 

Gornje selo kod 

Bileće (XV-

XVI) 

V: 136 
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Radonja  ɑдоɴɑ 

† ɑ сє ʌєжʜ  ɑдоɴɑ  ɑтκовʜћь погʜБоχь пдь 

г ɑдомє пдь κʌƔүємє ʒɑ свогɑ гдɴɑ воєводƔ 

сɑɴд(ɑ)ʌɑ 

Radonja 

Ratković 

Kljuĉ kod 
Gacka (1404-

1415) 

V: 159 

Radonjić рɑдоɴнћь 
ɑ снє ʌєжн вƔкɑɴ рɑдоɴнћь ɑ мɴого ʌн сɑмь ʌєжо 

ɑ мɴого ʌн мн є ʌєжɑтн 
Vukan Radonić 

Davidovići kod 
Bileće (XV) 

V: 201 

Radosaliĉ*  ɑдосɑʌ(ʜү)ь 

… ʌєжʜ Б  …  ьдоєвʜүь (ɴ)ɑ ʒємʌʜ тƔжд(ʜ) 

постɑвʜ ɴɑ ɴь … єɴь п ѣχтѣɴь  ɑдосɑʌ(ʜү)ь 

пɑсто ɑκь мƔ ʜ ωʒ ьκо сʜɴь м(Ɣ) доБ ʜ жʜвь ʜ 

Ɣм (ѣ) сє (п)ʜсɑ д ɑгоє дʜѣ(κ)ь 

 

Zaselak kod 

Zvornika (XV) 
V: 311 

Radosalić рɑдосɑʌнћь 

вɑ нмє Богь н свєтогь нвɑɴɑ сє ʌєжн рɑдосɑвь 

вɑʌɑχовнћь ɴєкɑ сє ʒɴɑ єрє ʌєг(о)χь ɴɑ свωн ɴɑ 

пʌємєɴнтон Бɑшт(н)ɴн сє пнсɑ рɑднүь 

рɑдосɑʌнћь ɑ снєүє мнʌєтɑ ковɑүь крнʌнћь 

Radosav 
Valahović 

Nekuk kod 

Stoca (XV-

XVI) 

V: 58 

Radosalić рɑдосɑʌнћь 
н сє ʌєжн стнпко рɑдосɑʌнћь Божє дɑвɴо тн сɑмь 

ʌєгɑω н вєʌє тн мн є ʌєжɑтн 

Stipko 

Radosalić 

Premilovo Polje 
kod Ljubinja 

(XIV-XV) 

V: 89 

Radosav рɑдосɑвь ɑ сєн ʌєжн рɑдосɑвь рɑднүєвнћь 
Radosav 

Radiĉević 

Kruševo kod 

Stoca (poslije 
1477) 

V: 40 

Radosav рɑдосɑвь 
† ɑ сє ʌєжʜ воєводɑ рɑдосɑвь χрɑБрєɴь ʒ г   

ʌѣто ɑпрнʌɑ к д  

vojvoda 

Radosav 
Hrabren 

Ošanići kod 

Stoca (24. april 
1505) 

V: 55 

Radosav рɑдосɑвь 

вɑ нмє Богь н свєтогь нвɑɴɑ сє ʌєжн рɑдосɑвь 

вɑʌɑχовнћь ɴєкɑ сє ʒɴɑ єрє ʌєг(о)χь ɴɑ свωн ɴɑ 

пʌємєɴнтон Бɑшт(н)ɴн сє пнсɑ рɑднүь 

рɑдосɑʌнћь ɑ снєүє мнʌєтɑ ковɑүь крнʌнћь 

Radosav 

Valahović 

Nekuk kod 
Stoca (XV-

XVI) 

V: 58 

Radosav  ɑдосɑвь 
ɑ сє ʌєжʜ  ɑдосɑвь χє ɑκовʜћь ωво ʌєгоχь ɴɑ 

свωʜ пʌємєтоʜ гоʌƔБɑүʜ ʜ дь є ʌɑκɑ Бʌгɑ 

Radosav 
Heraković 

Boljuni kod 
Stoca (XV) 

V: 62 

Radosav рɑдосɑвь ɑ сє ʌєжн рɑдосɑвь дƔүнћь (с) снɴомь цвѣткомь 
Radosav Duĉić 

i Cvêtko 

Premilovo Polje 
kod Ljubinja 

(XV) 

V: 90 

Radosav рɑдосɑвь 
† ɑ сє ʌєжн рɑдосɑвь вƔкүнћь вƔкць пнћєвнћɑ ɴɑ 

свон ɴɑ пʌємєɴнтон 

Radosav 

Vukĉić 

Ljuti Do u 

Dabru polju 

(XV) 

V: 91 

Radosav рɑдосɑвь 
… сɑд тƔн поүнвɑ рɑдосɑвь грƔБɑүь сɑдь 

мрьтɑвь 

Radosav 

Grubaĉ 

Krtinje kod 

Ljubinja (XVI) 
V: 112 

Radosav рɑдосɑвь 
… до … дмнтромь ɴɑ своєн ʒ(є)мʌн но … пнсɑ 

дѣкь рɑдосɑвь н юрьн  

Babajaĉa kod 

Koraja u 
Loparama 

(XIV) 

V: 291 

Radosava рɑдосɑвɑ † рɑдосɑвɑ (с) снɴомь Брɑɴькомь 
Radosava s 

Brankom 

Mušići kod 

Trebinja (XV) 
V: 113 

Radosava рɑдωсɑвɑ 
† ɑ сє ʌєжн вƔкнћь вƔкүнћь ɑ Ɣснүє ɴɑ ɴь мɑтн 

рɑдωсɑвɑ ɴь сє 
Vukić Vukĉić 

Opliĉići kod 

Ĉapljine (XV) 
V: 33 

Radosavom рɑдосɑвомь 

† ɑ сє ʌєжн рɑднвон вƔкүнћь вƔкцɑ пнћєвнћɑ 

снɴь ɴɑ своωн пʌємєɴнто (с) Брѣтомь 

рɑдосɑвомь 

Radivoj Vukĉić 
Ljuti Do u 
Dabra polju 

(XV) 

V: 92 

Radoslav рɑдосʌɑвь 
† вь нмє Б ɑ сє ʌєжн рɑБь Божн кɴєʒь рɑдосʌɑвь 

шнрнɴнүь 

knez Radoslav 
Širiniĉ 

Sopotnica kod 
Goraţda (XV) 

V: 192 

Radoslava  ɑдосʌвɑ 

† вɑ ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ стɑго дχɑ ɑ сє дво ь 

воєводє мɑсɴɑ ʜ ɴєговʜю сɴƔ  ɑдосʌвɑ ʜ 

м осʌвɑ сє пʜсɑ  ɑБь Бжʜ ʜ стɑго дмʜт ʜѣ Ɣ дɴʜ 

гдɴɑ κ ɑʌɑ Ɣг ьсκогɑ ʌоʜшɑ ʜ гɴɑ Бɑɴɑ 

Босɑɴьсκогɑ тв ьтκɑ тκо Бʜ то пот ьʌь дɑ є 

п оκʌєть ωц мь ʜ сɴомь ʜ стʜмь дχомь 

vojvoda Masan 
Donja Dreţnica 
(1355-1357) 

V: 15 

radost рɑдость 

ɑ ʌƔкє стнєпɑɴовɑ роднχ сє Ɣ вєʌнкƔ рɑдость ɑ 

Ɣмр(ѣχь) Ɣ вєʌнкƔ жɑʌость ɑ сє кнпн є 

томɑшєвнƔ Борє ɑ дɑ мƔ дєсєто врєдн 
 

Svitava kod 

Ĉapljine (XV) 
V: 31 

Radov рɑдов 
(с)є ʌєжн χотнɴь Богосɑʌнүь ɴɑ пьʌємєɴнтон свон 

ʒємʌн постɑвн рɑдов … довнɴь снɴɑ овɑ сɴ 

Hotin 

Bogosaliĉ 

Lipovica kod 

Lopara (XV) 
V: 298 



Konkordancijski rjeĉnik ćiriliĉnih natpisa srednjovjekovne Bosne 

215 
 

Radovac рɑдовɑць 

† ɑ сє пншє рɑдовɑць вƔкɑɴовнћь кƔн ʒɴɑχь 

цьрнɴƔ Ɣ воєводє н догь мƔ ɴє сгрншнχь 

прнѣтєʌє ɴє нʒгƔБнχь 
 

Hutovo (XV) V: 29 

Radovan рɑдовɑɴ 
ɑ сєн ʌєжн рɑдовɑɴ рɑконвнћ прокʌєть тко ћє 

тƔћнɴ ʌєү вєћє ɴєгово пʌємє 

Radovan 
Rakojvić 

Ĉerin kod 
Ĉitluka (XIV) 

V: 5 

Radovan  ɑдовɑɴ 
… κɑмєɴʜє ƔʒвƔүє  ɑдовɑɴ с мʜʌʜмь с 

κ стʜѣɴʜɴомь с  ɑдɑшʜɴомь … (ж)ʜвотɑ ɴɑ сє 

Radovan i 

Radašin 

MeĊeĊa kod 

Višegrada 
(poslije 1439) 

V: 209 

Radovan  ɑдовɑɴь 

† вь ʜмє Божʜє сє ʌєжє  ɑдовɑɴь п ʜБʜʌовʜ(ћь) 

ɴɑ своωʜ ʒємʌʜ ɴɑ (пʌ)ємєɴʜто (ɴ)ɑ  ѣүʜцʜ Бѣχ(ь) 

ʒ Б ɑтомь … ʒмєɴʜо ʜ ƔБʜ мє … κω Божʜχ … ʜ (с) 

своωмь Б ɑтʜомь ɑ Б ɑтɑ мʜ ʜсʜκошє ʜ Ɣүʜɴʜшє 

в ьχƔ мєɴє κ ьвь ɴєʒɑʜ(м)ʜтƔ ɴєκɑ вѣ тκо є моʜ 

мʜʌʜ 

Radovan 

Pribilović 

Riĉica kod 

Kraljeve 
Sutjeske (XV) 

V: 242 

Radovanić* рɑдовɑɴнћ ɑ сє крсть мнʌƔтɑ рɑдовɑɴнћ 
Milut 

Radovanić 

Burmazi kod 

Stoca (XV) 
V: 59 

Radovanović рɑдωвɑɴωвнћь 
ɑ сє ʌєжн дɑБнжнвь рɑдωвɑɴωвнћь үωүє тɑкω дɑ 

сн Бʌɑг 

Dabiţiv 
Radovanović 

Ubosko kod 
Ljubinja (XV) 

V: 98 

Radovĉić* рɑдовүнћь 

ɑ сє ʌєжн мɑртнɴь вƔѣ воєвод(є) снɴь 

црьɴогорɑць ɑ сє ʌєжн рɑБь Бжн рɑшко 

рɑдовүнћь 

Martin Vuja i 

Raško 
Radovĉić 

Velika Gareva 

kod Gacka 
(XV-XVI) 

V: 161 

Radović рɑдовнћь † ɑ сє ʌєжн пɑвɑω рɑдовнћь Pavao Radović 

Premilovo Polje 

kod Ljubinja 

(XV) 

V: 88 

raduje* рɑдƔє 
ɑ сє пнсɑ врсɑɴь косɑрнүь сƔжɑɴь кон сє ɴє 

рɑдƔє  
Blagajgrad 
(XV) 

V: 20 

RaĊ рɑћь 
† ɑ сє ʌєжн рɑћь гɑʌүнћ ɴɑ своѣωн ɴɑ 

пʌємєɴнтон 
RaĊ Galĉić 

Veliĉani u 

Popovu polju 
(XV) 

V: 101 

Rajiĉeva* рɑнүєвɑ рɑдɑ рɑнүєвɑ Rada Radiĉeva 

Radmilović-

Dubrava kod 

Bileće (?) 

V: 145 

Rajko рɑнко 
ɑ сє ʌєжн пєтко рɑнковнћь ɴɑ своωн Бɑщнɴн 

корɑю сн Бʌгь постɑв(н) ωц(Ɣ) рɑнко 
Petko Rajković 

Koraj u 

Loparama 

(1463) 

V: 289 

Rajković рɑнковнћь 
ɑ сє ʌєжн пєтко рɑнковнћь ɴɑ своωн Бɑщнɴн 

корɑю сн Бʌгь постɑв(н) ωц(Ɣ) рɑнко 
Petko Rajković 

Koraj u 

Loparama 

(1463) 

V: 289 

Rajo рɑно рɑно ɑкєʌɑ м … шє ɴɑ ɴєм … Rajo Akelja Bijeljina (XV) B: 12 

Rakojvić рɑконвнћ 
ɑ сєн ʌєжн рɑдовɑɴ рɑконвнћ прокʌєть тко ћє 

тƔћнɴ ʌєү вєћє ɴєгово пʌємє 

Radovan 

Rakojvić 

Ĉerin kod 

Ĉitluka (XIV) 
V: 5 

raku  ɑκоy 

въ дɴʜ κɴєʒɑ вєʌʜєгɑ м†χо†ʌɑ въм ѣ жоyпɑɴъ 

г ъдъ т ѣБъ†ɴъсκ† ʜ въ то ʌѣто ʒ†дɑ ємоy  ɑκоy 

Б ɑтъ жоyпɑɴъ  ɑдомʜ ъ съ сɴъмʜ єговѣмʜ † 

жєɴɑ ємоy твɑ ɑ моʜст ъ ʜмɴємъ Б ɑѣ Бжє тʜ 

дɑʜ ʒд ɑвʜє 

ţupan Grd 
Police kod 
Trebinja (1151-

1177) 

V: 129 

raku рɑкƔ 
поʌєтɑ дрƔсɑɴъ дрɑжєтɑ үнɴƔ рɑкƔ ɴɑдъ 

мɑтєрню Ɣ дъɴн сʌɑвъɴъгɑ кɴєʒɑ χрɑмъкɑ 
Crkva sv. Petra 

Ĉiĉevo kod 
Trebinja (1177-

1200) 

V: 130 

rame  ɑмє 
† ɑ сє ʌєжʜ  ɑдʜвоʜ  ʜʌʜћь ʜʒ  ɑмє 

κовɑүєпоʌɑɴʜɴь 
Radivoj Ilić 

Lipa kod Livna 

(XV) 
V: 260 

rana  ɑɴɑ ɑ сє сѣүє г ƔБɑүь κɑмʜ ɴɑ вƔκшƔ ʒɑ пєть  ɑɴɑ Vukša 

Boljuni kod 

Stoca (oko 

1477) 

V: 68 

Ranko  ɑɴκо 

ɑ сє ʌєжʜ Божʜћκо Бɑɴовʜ(ћь) ɴɑ своєʜ ʒємʌʜ ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ д ɑмʜ … ɴʜ ɑ постɑв(н)шє χʌɑпɑ 

ʜ ѣ ʜ Богдɑɴь ʜ ѣ  ɑɴκо ʒ Б( )ɑтʜом(ь) 

Boţićko 

Banović 
Banovići (XIV) V: 248 

Raosav рɑосɑв 
ɴєкɑ сє ʒɴɑ кɑко проБн рɑосɑв вƔкнћєвнћь пƔть 

ʒɑ дƔшƔ мɑтєрнɴƔ н дɑ мɑсторомь с ɑспрь  

Hum kod 
Trebinja (XVI-

XVII) 

V: 124 

Raško рɑшко 
ɑ сє ʌєжн үрѣпь н рɑшко вʌɑχовнћь ɑ сє ʌєжнтɑ 

двɑ вʌɑχовɑ снɴь 

Ĉrêp i Raško 

Vlahović 

Radmilović-

Dubrava kod 

Bileće (XV-

V: 142 
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XVI) 

Raško* рɑшко 

ɑ сє ʌєжн мɑртнɴь вƔѣ воєвод(є) снɴь 

црьɴогорɑць ɑ сє ʌєжн рɑБь Бжн рɑшко 

рɑдовүнћь 

Martin Vuja i 
Raško 

Radovĉić 

Velika Gareva 
kod Gacka 

(XV-XVI) 

V: 161 

Raškod рɑшкод ɑ сє ʌєжн рɑшкод Raškod 

GleĊevci kod 

Ljubinja (XV-

XVI) 

V: 86 

Rašoje рɑшоє ɑ сє ʌєжн рɑшоє Rašoje 
Radmilović-
Dubrava kod 

Bileće (XV) 

V: 140 

Ratko рɑтко 
… ɑ вʌɑүь вʌɑχов(н)үь … (к)ɑмн рɑтко 

Брɑтнво(єв)нүь 
Vlaĉ Vlahov(i)ĉ 

Radimlja kod 

Stoca (XV) 
V: 43 

Ratko  ɑтκо 

сє ʌєжʜ т (ʜ)вκо … ʜћь ɴɑ своєʜ … ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ʜ постɑвʜшє ɴɑ ɴємь сʜ Бʜгь үєтʜ ʜ 

сʜɴовє мʜод ɑгь ʜ  ɑтκо ʜ вєсєоκо ı ѣκоБь 

Tr(i)vko 

Stanovi kod 

Koraja u 

Loparama (XV) 

V: 292 

Ratković  ɑтκовʜћь 

† ɑ сє ʌєжʜ  ɑдоɴɑ  ɑтκовʜћь погʜБоχь пдь 

г ɑдомє пдь κʌƔүємє ʒɑ свогɑ гдɴɑ воєводƔ 

сɑɴд(ɑ)ʌɑ 

Radonja 
Ratković 

Kljuĉ kod 

Gacka (1404-

1415) 

V: 159 

Rato  ɑто 
ɑ сє ʌєжʜ доБ ɑ жєɴɑ стɑɴɑ ћƔ єɴовʜцɑ сʜєүє 

ʒєʌʜѣ ɑ (п)ʜшє  ɑто 

Stana 

Đurenovica 

Boljuni kod 

Stoca (XV) 
V: 79 

Ravnjanin рɑвɴɑɴнɴ 

грɑдн Бошко ɴнкоʌɑ н ɴнкоʌɑ ɑɴдрнɑш ɴɑ 

сʌɑвƔ Богɑ н стє госпє н Бʌɑгсовı 

БнскƔп ɴɑкоɴ ү ѣ о н годнɴɑ породɑ 

нсƔсовɑ ɴɑ шє жƔɴɑ пнсɑ φрɑ 

Бɑʒнʌно рɑвɴɑɴнɴ  

Crkva 
Uznesenja 

Ravno u 

Popovu polju 

(1578) 

V: 100 

razmirnoj  ʒмʜ ɴоʜ 

† ɑ сє ʌєжʜ вƔκосɑвь воєводɑ вʌɑћєвʜћь с момь 

д Ɣговɑχь д Ɣжʜɴомь ʜ сɑгʜБоχь ɴɑ  ʒмʜ ɴоʜ 

κ ɑʜɴє κо(ɴь) могɑ господʜɴɑ ʜ доɴєсошє мє 

д Ɣжʜɴɑ ɴɑ своƔ пʌємєɴʜтƔ БɑщʜɴƔ ʜ дɑ є 

п оκʌєть тκо ћє Ɣ мє тɑκɴƔтʜ 

Vukosav 
Vlahovići kod 

Ljubinja (XV) 
V: 96 

reĉe  үє 

вь дьɴʜ Б(ɑ)ɴɑ вєʌʜκ(ɑ)го κƔʌʜɴ(ɑ) Бѣшє 

г ɑ(д)ѣшɑ сƔʜдʜ(ѣ) вєʌʜ Ɣ ɴєг(о) ʜ сьʒʜдɑ … 

св єтɑго ю ʜѣ ʜ сє ʌєжʜ Ɣ ɴ(є)го ʜ жєɴɑ єгвɑ  үє 

поʌожʜ(т)є мє Ɣ ɴєго ɑ сє ʒʜдɑ д ɑжє 

о(χ)мƔүɑɴıɴь ємƔ воʌьı Б є: ɴ(ь) (ɑ)ʒь пʜсχь п о … 

ћь 

sudija Gradêša 
Podbreţje kod 
Zenice (poslije 

1193) 

V: 252 

Rêĉici  ѣүʜцʜ 

† вь ʜмє Божʜє сє ʌєжє  ɑдовɑɴь п ʜБʜʌовʜ(ћь) 

ɴɑ своωʜ ʒємʌʜ ɴɑ (пʌ)ємєɴʜто (ɴ)ɑ  ѣүʜцʜ Бѣχ(ь) 

ʒ Б ɑтомь … ʒмєɴʜо ʜ ƔБʜ мє … κω Божʜχ … ʜ (с) 

своωмь Б ɑтʜомь ɑ Б ɑтɑ мʜ ʜсʜκошє ʜ Ɣүʜɴʜшє 

в ьχƔ мєɴє κ ьвь ɴєʒɑʜ(м)ʜтƔ ɴєκɑ вѣ тκо є моʜ 

мʜʌʜ 

Radovan 

Pribilović 

Riĉica kod 
Kraljeve 

Sutjeske (XV) 

V: 242 

rêd рѣдъ 
† сэ ʌэжıтъ ппъ тѣχодрɑгъ ɑ э ıмѣʌъ д съıɴовъ 

тэрэ рѣдъ эдıɴѣмъ годѣ стръı э 
pop Tjehodrag 

Lištani u 

Livanjskom 

polju (XII) 

Š: 11 

rimske рʜмскє 

сʜє: ʌєжʜ: мʜχоʜо: грɑχовүʜћь: прɑвє: в(ʜ)рє 

рʜмскє (к)оʜ: поүтєɴо (χ)оћɑшє ʜ (Б)огƔ сє 

мо(ʌɑ)шє: ʜ доБро (к)ɴʜгƔ: ʒɴɑ(шє дɑ)ʜ мƔ Бо(жє 

дƔ)шʜ д(ɑ) БƔдє (спɑсє)ɴь 

Mihojo 
Grahovĉić 

Brajkovići kod 
Bile (XVI) 

T: 3 

roda  одɑ 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 

Staro Selo kod 

Donjeg Vakufa 
(XIV-XV) 

V: 279 
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rodih роднχ 

ɑ ʌƔкє стнєпɑɴовɑ роднχ сє Ɣ вєʌнкƔ рɑдость ɑ 

Ɣмр(ѣχь) Ɣ вєʌнкƔ жɑʌость ɑ сє кнпн є 

томɑшєвнƔ Борє ɑ дɑ мƔ дєсєто врєдн 
 

Svitava kod 

Ĉapljine (XV) 
V: 31 

rodih  одʜχ 

† ɑ сє ʌєжʜ Бгɑдɑɴь χɑтєʌєвʜћь  ɑдʜүɑ воєводє 

сʌƔгɑ Ɣ доБ ʜ үɑсь  одʜχ сє Ɣ доБ ѣ Ɣ д Ɣжʜɴ 

п ɑво үʜɴє ʜ Ɣм ѣχь гдɴƔ вѣ ɴо сʌƔжє ɑ сɑʜ 

Бʜʌєгь сʜɴовє моʜ постɑвʜшє 

Bogdan 

Hateljević 

Milavići u 
Dabra polju 

(1391-1404) 

V: 93 

rodom  одомь 

вɑ ʜмє твоє п ʜүʜстɑ т оʜцє гдɴɑ гстʜ мʜʌƔтʜɴɑ 

Бʜʌʜгь  одомь ц ьɴʜүɑɴь погʜБ(є) ʜɴо ɴєго ʌʜ 

мʜʌостʜ Божʜєʜ жʜтʜє ɑ жʜχь Ɣ үɑстє Босɑɴκє 

гсподє п ʜмʜχь дɑ овє ω вєʌʜκє гсподє ʜ 

вʌɑстєо ʜ ω г ьүκє гсподє ɑ всє вʜдомо 

gost Milutin 
Humsko kod 

Foĉe (1318) 
V: 190 

rodom  одомь 

ɑ сє ʌєжʜ д ɑгʜʌо (мʜ)ʌєт(ʜ)үь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜто (ɴɑ) допɑцʜχ п ɑвʜχь ʌєть  м  сƔ 

своємь  одомь воʌʜɴʜ үʌовѣκь κомƔ мƔ годѣ 

сʌƔжʜтʜ гоʜсподѣɴƔ ɑ κомƔ годѣ сʌƔжɑшє 

вѣ ьɴь мƔ Бєшє ʜ сє пʜсɑ д ɑгʜшɑ сʜɴь єговь 

Dragilo 

Donji Dopasci 

kod Kladnja 

(XV) 

V: 234 

rodom родомь 

… нʌь (пʌє)мєɴнтон ɴɑ внсо(рɑχь) вн Брɑтѣ Ɣ 

родƔ ɑ постɑ(в)ншє … сɑвь н рɑд … ь н Брɑѣɴь … 

с Богомь н с родомь 
 

Piperi u 

Loparama (XV) 
V: 288 

rodu родƔ 

… нʌь (пʌє)мєɴнтон ɴɑ внсо(рɑχь) вн Брɑтѣ Ɣ 

родƔ ɑ постɑ(в)ншє … сɑвь н рɑд … ь н Брɑѣɴь … 

с Богомь н с родомь 
 

Piperi u 
Loparama (XV) 

V: 288 

roštstvo  ощство 

вɑ ʜмє Божʜє ɑ сє ʌєжʜ оʒ ʜɴь κопʜєвʜћь 

жƔпɑɴь κɴєʒɑ пɑвʌɑ сє пʜсɑ дʜѣκь мʜʌосɑʌʜћь 

 ɑдоє ʜћь см ьтʜ ɴє поʜсκɑχь ɴɑвʜдѣɴь 

κ ɑʌєвсв(ɑ) Босɑɴсκогɑ ʜ госпоцтвɑ с ьБьсκогɑ 

ʒɑ могɑ гɴɑ сʌƔжБƔ Бодошє мє ʜ сѣκошє мє ʜ 

стѣ ɑшє ʜ тƔʜ см ьтʜ ɴє допɑдоχь ʜ Ɣм ʜχь ɴɑ 

 ощство χ ʜство ʜ гɴ мє воєводɑ ωκ ʜʌʜ ʜ 

Ɣκопɑ ʜ поБѣ(ʌѣ)жʜ 

Ozrin Kopijević 
Varošište u 
Borĉu (XV) 

V: 224 

Rudi рƔдн 
ɑ сɑ жƔпɑɴнцɑ рƔдн прн(тє)шкн дɑɴ кто дɑ сн 

ʒɴɑдɑшє 
ţupanica Rudi 

Gorica kod 

Stoca (XV) 
V: 54 

ruka рƔкɑ 

сє ʌєжʜ нвɑɴь вƔкнћєвнћь ɴєкɑ ʒɴɑ Ɣ тн д(ɑ)ɴ дɑ 

коɴо постɑвн тɑн Бнʌєгь мн Ɣшѣүє Брɑт мн 

Бʌɑгоѣ рƔкɑ снɴɑ могɑ ко д(о)вєжє овє костн 

Ivan Vukićević 

Podgradinje u 

Gornjem 

Hrasnu (XV-
XVI) 

V: 81 

ruka  Ɣκɑ 

ɑ сє ɴєκɑ сє ʒɴɑ тκо ωв … (ʌ)єжʜ тв ь … м … 

цɑ ʜћɑ м … сʜɴь (с) своʜωмь  Ɣжомь ωво ʌєжʜ 

вɑ ɴɑ своʜω Бɑщʜɴє тκо ɴє ʒɴɑ ɑ ʒɴɑш дɑ 

п оκʌєтɑ  Ɣκɑ тɑ κоѣ ћє ωво п ємєстʜтʜ Б ɑтʜє 

погʜБоχь 

Tvr(tko) i Ruţa 
Pazalje kod 

Rudog (XV) 
V: 215 

ruka  Ɣκɑ 

ʜ погʜБє ɴɑ Бою дєспотовƔ ɑ сʜ є Бʜʌгь мɑχмƔтɑ 

Б ɑɴκовʜћɑ ɴɑ своʜ Бɑштʜɴє ɴɑ пєт овƔ поʌƔ дɑ 

є Бʌɑ с овєɴɑ  Ɣκɑ κоѣ сʜєүє ʜ пʜсɑ 

Mahmut 

Branković 

Brankovići kod 

Rogatice (1454-
1459) 

V: 225 

ruke рƔкє 

† ɑ сє ɴєкɑ сє ʒɴɑ єрє ƔБн пƔськɑ БрєшкƔ 

Боровнүнћɑ ɑ дɑ сƔ кʌєтє тє рƔкє коє Бн ωвон 

прнторнʌє 

Breško 

Boroviĉić 

Han-Pobrdica 

kod Stoca (XV) 
V: 41 

ruke  Ɣκє 

† вь ʜмє ωцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєто(гɑ) дχ ɑ сє ʌєжʜ 

воєводɑ мʜωтошь (с) своʜмь (с)ʜɴомь стѣпκомь 

свомƔ гдɴƔ вʌɑтκƔ вʌɑћєвʜћƔ κоɴь ɴогƔ κоʜ мƔ 

посʌƔжʜ жʜвƔ ɑ м ьтвɑ поБʜʌʜжʜ Божʜмь 

(п)омоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостʜю ʜ п ɑвʜ 

воєводɑ мʜωтошь ʜ мɴого ωт моє  Ɣκє ɴɑ ʒємʌʜ 

Бʜ ɑ ѣ ɴʜ ωт єɴɴє ɴʜκо ь ɴє Бʜ м ьтвь ɴє χ гɑ 

ƔБʜт ɑ ʜ сє κопɑʜтє ɴɑ пʌємє(ɴн)томь 

vojvoda Miotoš 

sa sinom 
Stêpkom 

VlaĊevina kod 

Rogatice (prije 
1463) 

V: 222 

Rušović рƔшовнћь ɑ сє ʌєжн БƔɴьць рƔшовнћь Bunac Rušović 
Radmilović-
Dubrava kod 

Bileće (XV) 

V: 141 
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Ruţom  Ɣжомь 

ɑ сє ɴєκɑ сє ʒɴɑ тκо ωв … (ʌ)єжʜ тв ь … м … 

цɑ ʜћɑ м … сʜɴь (с) своʜωмь  Ɣжомь ωво ʌєжʜ 

вɑ ɴɑ своʜω Бɑщʜɴє тκо ɴє ʒɴɑ ɑ ʒɴɑш дɑ 

п оκʌєтɑ  Ɣκɑ тɑ κоѣ ћє ωво п ємєстʜтʜ Б ɑтʜє 

погʜБоχь 

Tvr(tko) i Ruţa 
Pazalje kod 
Rudog (XV) 

V: 215 

Ruţom  Ɣжомь 
† ɑ сє ʌєжʜ вƔκʜћь сʜɴь вƔκɑшʜɴь ɴосɑκо(вʜћь) 

(с) своʜомь мɑʜκомь  Ɣжомь 

Vukić sa 

majkom Ruţom 

Mala Gostilja 
kod Višegrada 

(XV) 

V: 220 

s с 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 

Milošević  

Koĉerin kod 

Lištice (1410-
1411) 

V: 1 

s с 

ɑ сє ʌєжє Богɑвɑць ʜ тɑ ɑχь БоʌƔɴовʜұь с ѣмє ɫ ɑ 

сє сѣүє: г ƔБɑүь моʌƔ сє Божє помʜʌƔʜ мє 

мʜʌостʜ твоє 

Bogavac i 

Tarah 
Boljunoviĉ 

Boljuni kod 

Stoca (oko 
1477) 

V: 63 

s с 

† ɑ сє ʌєжн вʌɑтко Брɑɴьковнћь с тɑɴоровɑ н 

вєүє (с) снɴомь годподѣ мєдɑɴь постɑвн тє к 

вʌɑткƔ додє 

Vlatko 

Branković 

Lastva u 

Gornjem 
Hrasnu (XV) 

V: 84 

s с 

† ɑ сє ʌєжʜ вƔκосɑвь воєводɑ вʌɑћєвʜћь с момь 

д Ɣговɑχь д Ɣжʜɴомь ʜ сɑгʜБоχь ɴɑ  ʒмʜ ɴоʜ 

κ ɑʜɴє κо(ɴь) могɑ господʜɴɑ ʜ доɴєсошє мє 

д Ɣжʜɴɑ ɴɑ своƔ пʌємєɴʜтƔ БɑщʜɴƔ ʜ дɑ є 

п оκʌєть тκо ћє Ɣ мє тɑκɴƔтʜ 

Vukosav 
Vlahovići kod 

Ljubinja (XV) 
V: 96 

s с 

† вь ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ ст го дχ ɑ сє ʌєжʜ  ɑБɑ Бж ʜɑ 

поʌʜχ ɑɴʜ⊦ɑ ɑ ʒовомь мʜ ьсκʜмь госпо⊦ɑ 

 ɑдɑүɑ жоyпɑɴɑ ɴєɴьцɑ үʜχо ʜћɑ κƔүьɴʜцɑ ɑ 

ɴєвѣстɑ жƔпɑɴɑ в ɑтьκɑ ʜ сʌƔгє дɑБʜжʜвɑ ʜ 

тєпьүʜıє  стʜпьκɑ ɑ κьүʜ жƔпɑɴɑ мʜʌьтѣɴɑ 

д ɑжʜвоıє вʜκɑ ɑ κɑʒɴьцƔ сɴʜκƔ сєст ɑ ɑ постɑвʜ 

сь Бѣʌѣгь ɴє сɴ ь дɑБʜжʜвь с Бжʜωмь помощʜю 

сɑмь (с) своʜмʜ ʌƔдьмʜ ɑ вь дɴ(ʜ) гдɴɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ 

Polihranija 
Radaĉa 

Veliĉani u 

Popovu polju 

(1377-1391) 

V: 102 

s с 
сн χрɑмъ повн поп вƔүωсɑв ɑ с ɴємь χрнстɴн 

Бжон мɑрко кɑмн сɑпнсɑ сто домь 

Crkva sv. 
Nikole 

Panik kod 
Bileće (1474) 

V: 134 

s с 

† ɑ сє ʌєжʜ мʜʌоБ ɑть м ьћʜћь с дωБ ʜмь 

сʜɴомь с ʜвɑɴʜшємь Бʜχь жʜвомƔ  ɑдь ɑ м ьтвɑ 

сɑ ɑɴʜχь 

Milobrat Mrćić 

sa sinom 
Ivanišem 

Jasena kod 

Nevesinja (XV) 
V: 173 

s с 

† ɑ сє ʌєжʜ мʜʌоБ ɑть м ьћʜћь с дωБ ʜмь 

сʜɴомь с ʜвɑɴʜшємь Бʜχь жʜвомƔ  ɑдь ɑ м ьтвɑ 

сɑ ɑɴʜχь 

Milobrat Mrćić 

sa sinom 
Ivanišem 

Jasena kod 

Nevesinja (XV) 
V: 173 

s с 

† ɑ сє ʌєжʜ госпоѣ гоʜсɑвь κћʜ ю ʜѣ Бɑωшʜћɑ ɑ 

κƔћьɴʜцɑ воєводє  ɑдʜүɑ ɑ п ʜстɑ Ɣ κƔћʜ 

κɑʒɴцɑ сɑɴκɑ ʜ жƔпɑɴɑ Бʜʌʜѣκɑ с поүтєɴʜємь ʜ 

п ʜѣ свою вʜ Ɣ ʜ вʜшɴƔ сʌɑвƔ 

gospoja Gojsav 
Biskup kod 

Konjica (1398) 
V: 178 

s с 
… κɑмєɴʜє ƔʒвƔүє  ɑдовɑɴ с мʜʌʜмь с 

κ стʜѣɴʜɴомь с  ɑдɑшʜɴомь … (ж)ʜвотɑ ɴɑ сє 

Radovan i 
Radašin 

MeĊeĊa kod 

Višegrada 

(poslije 1439) 

V: 209 

s с 
… κɑмєɴʜє ƔʒвƔүє  ɑдовɑɴ с мʜʌʜмь с 

κ стʜѣɴʜɴомь с  ɑдɑшʜɴомь … (ж)ʜвотɑ ɴɑ сє 

Radovan i 

Radašin 

MeĊeĊa kod 
Višegrada 

(poslije 1439) 

V: 209 

s с 
… κɑмєɴʜє ƔʒвƔүє  ɑдовɑɴ с мʜʌʜмь с 

κ стʜѣɴʜɴомь с  ɑдɑшʜɴомь … (ж)ʜвотɑ ɴɑ сє 

Radovan i 

Radašin 

MeĊeĊa kod 
Višegrada 

(poslije 1439) 

V: 209 
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s с 

… :ʌєжʜ: мʜʌосɑв: п ʜ … ʌʜовʜћь: (с) своʜмь: 

сʜɴомь: с  (ɑд)ʜшʜɴомь: ɴɑ своʜ ʒємʌʜ: ɴɑ 

(пʌ)ємєɴʜтоʜ: ɑ гово ɑшє: Б ɑтʜє: с … ɑт Бгь ʜ 

поүʜвɑтє: ѣ сɑмь … ʜ вʜ: ɑ вʜ: χоћєтє: Бʜ(тʜ) … ʜ 

ѣ: ʜ Б ɑтʜɑ: 

Milosav i 
R(ad)išin 

Brnjica kod 
Pala (XV) 

V: 227 

s с 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтг ɑ дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

κɴєʒь Бɑтʜћь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ 

мʜʌостʜю Бжʜ омь ʜ сʌɑвɴогɑ гɴдɴ ɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ κɴєʒь Босɑɴьсκʜ ɴɑ вʜсоκомь сє поБоʌʜχь 

ɴɑ дƔБоκƔмє мє дɴь доʜдє сʜ Бʜʌʜгь постɑвʜ 

госпоѣ вƔκɑвɑ с моʜмʜ доБ ʜмʜ жʜвƔ мʜ вѣ ɴо 

сʌƔжɑшє ʜ м твƔ мʜ посʌƔжʜ 

knez Batić 

Kopošići kod 

Ilijaša 
(16.8.1420-

18.8.1421) 

V: 245 

s с 

сє ʒɑʌмєɴɴʜє κɴєʒɑ  ɑдоѣ вєʌʜκогɑ κɴєʒɑ 

Босɑɴсκогɑ ɑ постɑвʜ є сʜɴь ɴєговь κɴєʒь  ɑдʜүь 

ʒ Божʜомь помоћю ʜ своʜχь вѣ ɴѣχь ɑ с ʜɴомь 

ɴʜєдɴомь ʜɴомь помоұʜю ɴєго сɑмь оɴь 

knez Radoje 

Toplica u 

Lepenici (1405-

1417) 

V: 251 

s с 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 

Staro Selo kod 

Donjeg Vakufa 
(XIV-XV) 

V: 279 

s с 

… нʌь (пʌє)мєɴнтон ɴɑ внсо(рɑχь) вн Брɑтѣ Ɣ 

родƔ ɑ постɑ(в)ншє … сɑвь н рɑд … ь н Брɑѣɴь … 

с Богомь н с родомь 
 

Piperi u 

Loparama (XV) 
V: 288 

s с 

… нʌь (пʌє)мєɴнтон ɴɑ внсо(рɑχь) вн Брɑтѣ Ɣ 

родƔ ɑ постɑ(в)ншє … сɑвь н рɑд … ь н Брɑѣɴь … 

с Богомь н с родомь 
 

Piperi u 

Loparama (XV) 
V: 288 

s ш 

ɑ сє∶ пншє∶ ɴɑ крьстƔ∶ юрѣɑ∶ дɑ є∶ ʒɴɑтн 

свɑкомƔ∶ үовнкƔ ∶юрɑн∶ нвɴовнћь кɑко∶ стєкоχь 

∶Бʌɑго ∶н ш ɴєгɑ∶ погнБоχ кɑмн∶ Ɣснүє∶ рɑднүь∶ 

ковɑүь 

Juraj Ivanović 
Arapi kod 

Mostara (XV) 
V: 13 

s ш 
† сє ʌєжн доБрнʌо прнБнʌовнћь (с) снɴовцємь ш 

ʌƔБєтомь ɑ пнсɑ ωБрɑдь крɑнковнћь 

Dobrilo 

Pribilović sa 

sinovcem 
Ljubetom 

Staro Slano kod 
Trebinja (XIV-

XV) 

V: 110 

s ш 

сє˖ κƔћɑ˖ мʜʌƔтʜɴɑ˖ мɑ оєв(ʜћɑ) ʜ ɴєговє˖ 

жєɴє˖ вʌɑдʜсɑвє ʜ ɴʜю дʜтцє ʜ ʜ Ɣ ʜмє мʜʌƔтʜɴь 

дɑ сє˖ ɴʜтκо ь˖ ɴє стɑвʜ˖ ш ɴʜмь 

Milutin 

Marojević 

Carevac u 

Starom selu kod 
Glamoĉa (XV) 

V: 261 

s ш 

… овʜ … ɑɴʜɴь ɑ погʜБє ɴ … сцʜп … (г)осподʜɴʜ 

п ʜвƔ … вʜ доБ ɑ … ɴɑ ш ɴєговʜмь Б ɑтомь 

гоʜүʜɴ … дɑɴь үɑсɑ ʜ постɑвʜ Бʜʌʜгь го … ɴь 

вƔκосɑвь ʜ Б ɑтɑ мƔ Б ɑѣ … (Б) ɑтʜωмь 

 

Vraţići kod 

Ĉelića (XV) 
V: 283 

s ʒ 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 
Milošević  

Koĉerin kod 

Lištice (1410-

1411) 

V: 1 

s ʒ вƔкɑсь мɑнстω … ʒ Брɑтωмь нвкωм … Vukas i Ivko 
Radiševina u 
Gornjem 

Hrasnu (XVI) 

V: 85 
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s ʒ 

† сє ʌєжн доБрнʌо Божнћковнћь ʒ Брɑтомь 

рɑдоємь н снɴовцємь пʌɑвцємь ɑ пнсɑ нвко 

ωБрɑдовнћь 

Dobrilo 

Boţićković sa 

bratom 

Radojem i 

sinovcem 
Plavcem 

Staro Slano kod 

Trebinja (XV) 
V: 111 

s ʒ 

† вь ʜмє Божʜє сє ʌєжє  ɑдовɑɴь п ʜБʜʌовʜ(ћь) 

ɴɑ своωʜ ʒємʌʜ ɴɑ (пʌ)ємєɴʜто (ɴ)ɑ  ѣүʜцʜ Бѣχ(ь) 

ʒ Б ɑтомь … ʒмєɴʜо ʜ ƔБʜ мє … κω Божʜχ … ʜ (с) 

своωмь Б ɑтʜомь ɑ Б ɑтɑ мʜ ʜсʜκошє ʜ Ɣүʜɴʜшє 

в ьχƔ мєɴє κ ьвь ɴєʒɑʜ(м)ʜтƔ ɴєκɑ вѣ тκо є моʜ 

мʜʌʜ 

Radovan 
Pribilović 

Riĉica kod 

Kraljeve 

Sutjeske (XV) 

V: 242 

s ʒ 

ɑ сє ʌєжʜ Божʜћκо Бɑɴовʜ(ћь) ɴɑ своєʜ ʒємʌʜ ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ д ɑмʜ … ɴʜ ɑ постɑв(н)шє χʌɑпɑ 

ʜ ѣ ʜ Богдɑɴь ʜ ѣ  ɑɴκо ʒ Б( )ɑтʜом(ь) 

Boţićko 

Banović 
Banovići (XIV) V: 248 

s ʒ 

сє ʒɑʌмєɴɴʜє κɴєʒɑ  ɑдоѣ вєʌʜκогɑ κɴєʒɑ 

Босɑɴсκогɑ ɑ постɑвʜ є сʜɴь ɴєговь κɴєʒь  ɑдʜүь 

ʒ Божʜомь помоћю ʜ своʜχь вѣ ɴѣχь ɑ с ʜɴомь 

ɴʜєдɴомь ʜɴомь помоұʜю ɴєго сɑмь оɴь 

knez Radoje 
Toplica u 
Lepenici (1405-

1417) 

V: 251 

s* с 

ɑ сє ʌєжʜ с снɴом рɑднсɑвомь ɑ с(є) ʌєнжє ɴɑ 

свон пʌємєɴнтон овɑн кɑмнɴ ɴєɴɑд отɑц с вєүɴє 

помєɴн постɑвн снɴƔ мом жƔпɑɴƔ рɑдɑɴƔ н 

снɴƔ мƔ 

 

Šipovac u 

Podveleţju kod 
Mostara (XV-

XVI) 

V: 174 

s* с 

ɑ сє ʌєжʜ с снɴом рɑднсɑвомь ɑ с(є) ʌєнжє ɴɑ 

свон пʌємєɴнтон овɑн кɑмнɴ ɴєɴɑд отɑц с вєүɴє 

помєɴн постɑвн снɴƔ мом жƔпɑɴƔ рɑдɑɴƔ н 

снɴƔ мƔ 

 

Šipovac u 
Podveleţju kod 

Mostara (XV-

XVI) 

V: 174 

sa сɑ 
ɑ сɑ жƔпɑɴнцɑ рƔдн прн(тє)шкн дɑɴ кто дɑ сн 

ʒɴɑдɑшє 
ţupanica Rudi 

Gorica kod 
Stoca (XV) 

V: 54 

sa сɑ 
вɑ нмє ωцɑ сɴıьɑ н свɑтго дƔχɑ снє доБрн ʌєжнƔ 

ɑ сɑ мɴомь … кƔ  
Kalinovik 
(XVI) 

V: 184 

sâ съ 

въ дɴʜ κɴєʒɑ вєʌʜєгɑ м†χо†ʌɑ въм ѣ жоyпɑɴъ 

г ъдъ т ѣБъ†ɴъсκ† ʜ въ то ʌѣто ʒ†дɑ ємоy  ɑκоy 

Б ɑтъ жоyпɑɴъ  ɑдомʜ ъ съ сɴъмʜ єговѣмʜ † 

жєɴɑ ємоy твɑ ɑ моʜст ъ ʜмɴємъ Б ɑѣ Бжє тʜ 

дɑʜ ʒд ɑвʜє 

ţupan Grd 

Police kod 

Trebinja (1151-

1177) 

V: 129 

sâ сь 

† вь ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ ст го дχ ɑ сє ʌєжʜ  ɑБɑ Бж ʜɑ 

поʌʜχ ɑɴʜ⊦ɑ ɑ ʒовомь мʜ ьсκʜмь госпо⊦ɑ 

 ɑдɑүɑ жоyпɑɴɑ ɴєɴьцɑ үʜχо ʜћɑ κƔүьɴʜцɑ ɑ 

ɴєвѣстɑ жƔпɑɴɑ в ɑтьκɑ ʜ сʌƔгє дɑБʜжʜвɑ ʜ 

тєпьүʜıє  стʜпьκɑ ɑ κьүʜ жƔпɑɴɑ мʜʌьтѣɴɑ 

д ɑжʜвоıє вʜκɑ ɑ κɑʒɴьцƔ сɴʜκƔ сєст ɑ ɑ постɑвʜ 

сь Бѣʌѣгь ɴє сɴ ь дɑБʜжʜвь с Бжʜωмь помощʜю 

сɑмь (с) своʜмʜ ʌƔдьмʜ ɑ вь дɴ(ʜ) гдɴɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ 

Polihranija 

Radaĉa 

Veliĉani u 
Popovu polju 

(1377-1391) 

V: 102 

sâ сь 

† в ь   ʌ ѣ т о   цɴɑ ɑʒь рɑБь χ Ɣ  Б г Ɣ  гдɴь χєрцєгь 

с т є φ ɑ ɴ  вьʒдв гоχ χрɑмь с т г о  в є ʌ к о м Ɣ ү ɴ ɑ  χ в ɑ  

гєωрг ɑ м о ʌ є  ємƔ дɑ помоʌнть сь ω  мɴѣ 

грѣштɴомь вʌɑдцѣ моıє мƔ χ Ɣ  † 

Crkva sv. 

ĐorĊa 

Sopotnica kod 

Goraţda (1454) 
V: 193 

sâ сь 
† сє ʌєжн р(ɑд)нɴь ɑ ʒовомь мѣрɑк в(н)дѣɴовнүь ɑ 

постɑвн сь Брɑть єговь дрɑгьүнɴ(ь) 

Mêrak 
Vidênoviĉ 

Bijeljina (XIV) B: 2 

sâbljudiju сьБʌƔдʜƔ 

вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴ(ɑ) ɑʒь Богдɑɴь ɴɑ д ɑгɑѣ ɴовʜ 

κɑмєɴʜ постɑвʜχь ɑ сє пʜсɑ вƔκɑш(ʜ)ɴɑ свомь 

гдɴʜ  ɑѣ κоʜ мє Бʜшє вєомѣ сьБʌƔдʜƔ ʒɑто моʌƔ 

вɑсь господо ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ ɴь є є үєтє вѣ 

Бʜтʜ κɑκо оɴь ɑ оɴь ɴє мо є κɑκо вʜ ʜ дɑ вʜстє 

дɑ ћєтє Ɣм ʜтʜ ʜ всʜ вʜ домƔ погʜɴƔтʜ п ɑвʜ ɑ 

пƔсть мʜ сʌɑвɑ үє тʜ сʌѣщ(ʜ) 

Dragaj 
Pojska kod 
Zenice (XV) 

V: 253 

sad сɑд 
… сɑд тƔн поүнвɑ рɑдосɑвь грƔБɑүь сɑдь 

мрьтɑвь 

Radosav 
Grubaĉ 

Krtinje kod 
Ljubinja (XVI) 

V: 112 
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sadâ сɑдь 
… сɑд тƔн поүнвɑ рɑдосɑвь грƔБɑүь сɑдь 

мрьтɑвь 

Radosav 
Grubaĉ 

Krtinje kod 
Ljubinja (XVI) 

V: 112 

sade сɑдє 
сн кɑмнɴь вɑрдɑ үн ʌн ѣ Бнω үн ʌн є сɑдє үн ʌн 

ɴєћ Бтн  

Kosor kod 

Blagaja (prije 

1411) 

V: 21 

sagiboh сɑгʜБоχь 

† ɑ сє ʌєжʜ вƔκосɑвь воєводɑ вʌɑћєвʜћь с момь 

д Ɣговɑχь д Ɣжʜɴомь ʜ сɑгʜБоχь ɴɑ  ʒмʜ ɴоʜ 

κ ɑʜɴє κо(ɴь) могɑ господʜɴɑ ʜ доɴєсошє мє 

д Ɣжʜɴɑ ɴɑ своƔ пʌємєɴʜтƔ БɑщʜɴƔ ʜ дɑ є 

п оκʌєть тκо ћє Ɣ мє тɑκɴƔтʜ 

Vukosav 
Vlahovići kod 

Ljubinja (XV) 
V: 96 

saj сɑʜ 

† ɑ сє ʌєжʜ Бгɑдɑɴь χɑтєʌєвʜћь  ɑдʜүɑ воєводє 

сʌƔгɑ Ɣ доБ ʜ үɑсь  одʜχ сє Ɣ доБ ѣ Ɣ д Ɣжʜɴ 

п ɑво үʜɴє ʜ Ɣм ѣχь гдɴƔ вѣ ɴо сʌƔжє ɑ сɑʜ 

Бʜʌєгь сʜɴовє моʜ постɑвʜшє 

Bogdan 

Hateljević 

Milavići u 

Dabra polju 
(1391-1404) 

V: 93 

saj сɑн 
сɑн кɑмн ωстонɴь н ово прɑвн рɑдоє ω дɑ є 

проост 
Ostoja 

Pridvorica kod 
Uloga (XV-

XVI) 

V: 181 

sam сɑмь 
н сє ʌєжн стнпко рɑдосɑʌнћь Божє дɑвɴо тн сɑмь 

ʌєгɑω н вєʌє тн мн є ʌєжɑтн 

Stipko 

Radosalić 

Premilovo Polje 
kod Ljubinja 

(XIV-XV) 

V: 89 

sam сɑмь 

† вь ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ ст го дχ ɑ сє ʌєжʜ  ɑБɑ Бж ʜɑ 

поʌʜχ ɑɴʜ⊦ɑ ɑ ʒовомь мʜ ьсκʜмь госпо⊦ɑ 

 ɑдɑүɑ жоyпɑɴɑ ɴєɴьцɑ үʜχо ʜћɑ κƔүьɴʜцɑ ɑ 

ɴєвѣстɑ жƔпɑɴɑ в ɑтьκɑ ʜ сʌƔгє дɑБʜжʜвɑ ʜ 

тєпьүʜıє  стʜпьκɑ ɑ κьүʜ жƔпɑɴɑ мʜʌьтѣɴɑ 

д ɑжʜвоıє вʜκɑ ɑ κɑʒɴьцƔ сɴʜκƔ сєст ɑ ɑ постɑвʜ 

сь Бѣʌѣгь ɴє сɴ ь дɑБʜжʜвь с Бжʜωмь помощʜю 

сɑмь (с) своʜмʜ ʌƔдьмʜ ɑ вь дɴ(ʜ) гдɴɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ 

Polihranija 
Radaĉa 

Veliĉani u 

Popovu polju 

(1377-1391) 

V: 102 

sam сɑмь 

† ɑ сє ʌєжн ʒɑгорьц Брɑѣɴовнћь Брɑтнє кон 

вндн(тє) снє ʒʌɑмєɴнє Брɑтнє ѣ сɑмь Бнω кɑко вн 

ɑ вн ћєтє Бтн кɑко н ѣ 

Zagorac 
Brajanović 

Podbudovac 

kod Bileće 

(XV) 

V: 138 

sam сɑмь 
ɑ снє ʌєжн вƔкɑɴ рɑдоɴнћь ɑ мɴого ʌн сɑмь ʌєжо 

ɑ мɴого ʌн мн є ʌєжɑтн 
Vukan Radonić 

Davidovići kod 

Bileće (XV) 
V: 201 

sam сɑмь 

… :ʌєжʜ: мʜʌосɑв: п ʜ … ʌʜовʜћь: (с) своʜмь: 

сʜɴомь: с  (ɑд)ʜшʜɴомь: ɴɑ своʜ ʒємʌʜ: ɴɑ 

(пʌ)ємєɴʜтоʜ: ɑ гово ɑшє: Б ɑтʜє: с … ɑт Бгь ʜ 

поүʜвɑтє: ѣ сɑмь … ʜ вʜ: ɑ вʜ: χоћєтє: Бʜ(тʜ) … ʜ 

ѣ: ʜ Б ɑтʜɑ: 

Milosav i 

R(ad)išin 

Brnjica kod 

Pala (XV) 
V: 227 

sam сɑмь 

сє ʒɑʌмєɴɴʜє κɴєʒɑ  ɑдоѣ вєʌʜκогɑ κɴєʒɑ 

Босɑɴсκогɑ ɑ постɑвʜ є сʜɴь ɴєговь κɴєʒь  ɑдʜүь 

ʒ Божʜомь помоћю ʜ своʜχь вѣ ɴѣχь ɑ с ʜɴомь 

ɴʜєдɴомь ʜɴомь помоұʜю ɴєго сɑмь оɴь 

knez Radoje 
Toplica u 
Lepenici (1405-

1417) 

V: 251 

sam смь 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 
Milošević  

Koĉerin kod 

Lištice (1410-

1411) 

V: 1 

sâm сьмь 

сє ʌєжн нвɑɴь ɴɑ своєн ʒємʌн Брɑтнѣ н дрƔжнɴо 

жɑʌнтє мє ѣ сьмь Бнʌь ѣко вн ɑ вн үьтє Бнтн ко н 

ѣ сє пнсɑ рɑдѣү 

Ivan 

Preĉani ispod 

Treskavice 

(XIV-XV) 

V: 205 

sam* сɑмь 
ɑ сє ʌєжн вƔкшь дƔБүєвнћь Брɑтнє ѣɑ сɑмь Бнω 

кɑко вн ɑ вн ћєтє Б(нтн) … 

Vukša 

Dubĉević 

Radmilović-

Dubrava kod 
Bileće (XV) 

V: 143 

Sandalja сɑɴд(ɑ)ʌɑ 

† ɑ сє ʌєжʜ  ɑдоɴɑ  ɑтκовʜћь погʜБоχь пдь 

г ɑдомє пдь κʌƔүємє ʒɑ свогɑ гдɴɑ воєводƔ 

сɑɴд(ɑ)ʌɑ 

Radonja 

Ratković 

Kljuĉ kod 
Gacka (1404-

1415) 

V: 159 
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Sandalja сɑɴдɑʌь 
† ɑ сє ʌєжн кɴєʒь пɑвɑω комʌѣɴовнћь ɴɑ свон 

пʌємєɴнтон ɴɑ проʒрɑүцƔ Ɣ дɴн воєводє сɑɴдɑʌь 

knez Pavao 

Komlênović 

Bakri kod 

Ĉitluka (1423-

1434) 

V: 11 

Sandaljâ сɑɴдɑʌь 

† ɑ сє ʌєжн кɴєʒь пɑвɑω комʌнɴовнћь ɴɑ свон 

(пʌє)мєɴнтон ɴɑ проʒрɑүцƔ Ɣ дɴн воєводє 

сɑɴдɑʌь кон гɑ поүтєɴо н внрɴо сʌƔжɑшє Ɣүрьто 

Ɣүрьто ɴɑ пʌємєɴнтєн 

knez Pavao 

Komlinović 

Bakri kod 
Ĉitluka (1423-

1434) 

V: 12 

Sandalja сɑɴдѣʌɑ 

† вь дɴʜ гдɴɑ воєдє сɑɴдѣʌɑ ɑ сєʜ ʌєжʜ κɴєʒь 

поκ ɑѣць ωʌʜвє овʜћь Б ɑтʜω ʜ вʌɑстєʌє ѣ 

поκ ɑѣць гɴƔ момƔ сʌƔгɑ що моχь вь п ɑвɑдʜ 

тоʌʜκо χоχь Ɣ момь домʜ Богь мʜ подʜʌʜ ѣ 

могɑχь гɴɑ могɑ ʜ д Ɣгɑ могɑ Ɣ поүтєɴʜ п ʜѣтʜ 

ʜ Ɣ томь момь доБ ʜ догє см ьть Ɣ в ємє жнвотɑ 

домь моѣ ωжɑʌостнχь 

knez Pokrajac 

Oliverović 

Vrpolje kod 

Trebinja (1413) 
V: 117 

Sanka сɑɴκɑ 

† ɑ сє ʌєжʜ госпоѣ гоʜсɑвь κћʜ ю ʜѣ Бɑωшʜћɑ ɑ 

κƔћьɴʜцɑ воєводє  ɑдʜүɑ ɑ п ʜстɑ Ɣ κƔћʜ 

κɑʒɴцɑ сɑɴκɑ ʜ жƔпɑɴɑ Бʜʌʜѣκɑ с поүтєɴʜємь ʜ 

п ʜѣ свою вʜ Ɣ ʜ вʜшɴƔ сʌɑвƔ 

gospoja Gojsav 
Biskup kod 

Konjica (1398) 
V: 178 

sapisa сɑпнсɑ 
сн χрɑмъ повн поп вƔүωсɑв ɑ с ɴємь χрнстɴн 

Бжон мɑрко кɑмн сɑпнсɑ сто домь 

Crkva sv. 

Nikole 

Panik kod 

Bileće (1474) 
V: 134 

saranih сɑ ɑɴʜχь 

† ɑ сє ʌєжʜ мʜʌоБ ɑть м ьћʜћь с дωБ ʜмь 

сʜɴомь с ʜвɑɴʜшємь Бʜχь жʜвомƔ  ɑдь ɑ м ьтвɑ 

сɑ ɑɴʜχь 

Milobrat Mrćić 

sa sinom 

Ivanišem 

Jasena kod 
Nevesinja (XV) 

V: 173 

sâzida сьʒндɑ 

см 1701 † χс кɑ сы ст  ын н Бжств  ɴн χрɑмь ст  го 

оц(ɑ) … ɴнкоʌн сьʒндɑ сє н ωБɴовн вь (ʌ)ѣто 

 ʒмв  трƔдн жє сє ω сємь (с)тѣмь χрɑмє вωєводɑ 

рɑдоє χр(ɑБрєɴь) 

Crkva sv. 
Nikole 

Trijebanj kod 
Stoca (1534) 

V: 50 

sâzida сьʒʜдɑ 

вь дьɴʜ Б(ɑ)ɴɑ вєʌʜκ(ɑ)го κƔʌʜɴ(ɑ) Бѣшє 

г ɑ(д)ѣшɑ сƔʜдʜ(ѣ) вєʌʜ Ɣ ɴєг(о) ʜ сьʒʜдɑ … 

св єтɑго ю ʜѣ ʜ сє ʌєжʜ Ɣ ɴ(є)го ʜ жєɴɑ єгвɑ  үє 

поʌожʜ(т)є мє Ɣ ɴєго ɑ сє ʒʜдɑ д ɑжє 

о(χ)мƔүɑɴıɴь ємƔ воʌьı Б є: ɴ(ь) (ɑ)ʒь пʜсχь п о … 

ћь 

sudija Gradêša 
Podbreţje kod 
Zenice (poslije 

1193) 

V: 252 

se (с)є 
(с)є ʌєжʜ … ɑүɑɴʜɴь: ɴɑ своєʜ ѣκоʜ ʒємʌʜ ɑ 

по(с)тɑвʜ: сʜгƔ :в: сʜɴɑ д ɑгѣ: ʜ Богдɑɴь:  

Tutnjevac u 

Loparama (XV) 
V: 293 

se (с)є (с)є ʌєжн рɑо … мнʌоє ɑɴко с … Miloje 
Batkovići kod 
Bijeljine (?) 

V: 296 

se (с)є 
(с)є ʌєжн χотнɴь Богосɑʌнүь ɴɑ пьʌємєɴнтон свон 

ʒємʌн постɑвн рɑдов … довнɴь снɴɑ овɑ сɴ 

Hotin 

Bogosaliĉ 

Lipovica kod 

Lopara (XV) 
V: 298 

se сє 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 

Milošević  

Koĉerin kod 
Lištice (1410-

1411) 

V:  1 

se сє 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 

Milošević  

Koĉerin kod 
Lištice (1410-

1411) 

V: 1 

se сє 

дɑ сє ʒɴɑ кɑко Бн Ɣ мɑркɑ пєтровнћь ωсɑмь 

снɴовɑ ωд пʌємєɴɑ понмнʌнћь н Ɣснкошє 

кɑмєɴь ɴɑ ωцɑ мɑркɑ н ɴɑ мɑтєрь днвɴƔ 

Petrović Marko 

i Divna 

Ledinac kod 

Lištice (XV) 
V: 2 
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se сє ɑ сє ʌєжн внтко ɴɑ свомь пʌємєɴнтомь Vitko 
Mokro kod 
Lištice (XV) 

V: 3 

se сє 
† ɑ сє ʌєжн нвɑɴь мɑршнћь жнвнχь ʌнть пн 

мɴого ɴь ʒєнмʌн ѣɑ ɴнщɑ ɴєс(оχь) 
Ivan Maršić 

Kruševo kod 

Mostara (XV) 
V: 6 

se сє 

† ɑ сє ʌєжн кɴєʒь рɑдншɑ ʒʌоƔшнћь ɑ сє пншє 

кɑмн вƔковнћь ɴɑ ѣƔɴɑкɑ тƔмовƔ рьдншн 

ʒʌоƔшнћь 

knez Radiša 
Zloušić 

Kruševo kod 

Mostara (XIV-

XV) 

V: 7 

se сє 

† ɑ сє ʌєжн кɴєʒь рɑдншɑ ʒʌоƔшнћь ɑ сє пншє 

кɑмн вƔковнћь ɴɑ ѣƔɴɑкɑ тƔмовƔ рьдншн 

ʒʌоƔшнћь 

knez Radiša 

Zloušić 

Kruševo kod 
Mostara (XIV-

XV) 

V: 7 

se сє † ɑ сє ʌєжн нвɑɴншь комʌнɴовнћь 
Ivaniš 

Komlinović 

Bakri kod 

Ĉitluka (XV) 
V: 9 

se сє ɑ сє ʌєжн сɴ ь вƔкцɑ вƔковнћь ɑ ɴɑ нмє грьгƔрь 
sin Vukca 
Vukovića 

Bakri kod 

Ĉitluka (XIV-

XV) 

V: 10 

se сє 
† ɑ сє ʌєжн кɴєʒь пɑвɑω комʌѣɴовнћь ɴɑ свон 

пʌємєɴнтон ɴɑ проʒрɑүцƔ Ɣ дɴн воєводє сɑɴдɑʌь 

knez Pavao 
Komlênović 

Bakri kod 

Ĉitluka (1423-

1434) 

V: 11 

se сє 

† ɑ сє ʌєжн кɴєʒь пɑвɑω комʌнɴовнћь ɴɑ свон 

(пʌє)мєɴнтон ɴɑ проʒрɑүцƔ Ɣ дɴн воєводє 

сɑɴдɑʌь кон гɑ поүтєɴо н внрɴо сʌƔжɑшє Ɣүрьто 

Ɣүрьто ɴɑ пʌємєɴнтєн 

knez Pavao 

Komlinović 

Bakri kod 

Ĉitluka (1423-
1434) 

V: 12 

se сє 

ɑ сє∶ пншє∶ ɴɑ крьстƔ∶ юрѣɑ∶ дɑ є∶ ʒɴɑтн 

свɑкомƔ∶ үовнкƔ ∶юрɑн∶ нвɴовнћь кɑко∶ стєкоχь 

∶Бʌɑго ∶н ш ɴєгɑ∶ погнБоχ кɑмн∶ Ɣснүє∶ рɑднүь∶ 

ковɑүь 

Juraj Ivanović 
Arapi kod 

Mostara (XV) 
V: 13 

se сє 

† вɑ ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ стɑго дχɑ ɑ сє дво ь 

воєводє мɑсɴɑ ʜ ɴєговʜю сɴƔ  ɑдосʌвɑ ʜ 

м осʌвɑ сє пʜсɑ  ɑБь Бжʜ ʜ стɑго дмʜт ʜѣ Ɣ дɴʜ 

гдɴɑ κ ɑʌɑ Ɣг ьсκогɑ ʌоʜшɑ ʜ гɴɑ Бɑɴɑ 

Босɑɴьсκогɑ тв ьтκɑ тκо Бʜ то пот ьʌь дɑ є 

п оκʌєть ωц мь ʜ сɴомь ʜ стʜмь дχомь 

vojvoda Masan 
Donja Dreţnica 

(1355-1357) 
V: 15 

se сє 

† вɑ ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ стɑго дχɑ ɑ сє дво ь 

воєводє мɑсɴɑ ʜ ɴєговʜю сɴƔ  ɑдосʌвɑ ʜ 

м осʌвɑ сє пʜсɑ  ɑБь Бжʜ ʜ стɑго дмʜт ʜѣ Ɣ дɴʜ 

гдɴɑ κ ɑʌɑ Ɣг ьсκогɑ ʌоʜшɑ ʜ гɴɑ Бɑɴɑ 

Босɑɴьсκогɑ тв ьтκɑ тκо Бʜ то пот ьʌь дɑ є 

п оκʌєть ωц мь ʜ сɴомь ʜ стʜмь дχомь 

vojvoda Masan 
Donja Dreţnica 

(1355-1357) 
V: 15 

se сє 

† ɑ сє ʌєжн стонсɑвь мнʌошєвнћь ɴɑ свон ʒємʌн 

ɴɑ пʌємєɴнтон когɑ мɴого ʌƔдн ʒɴɑшє ɑ сє ұнɴн 

прнБнʌь Бѣʌопүєʌɑɴнɴь ɑ пнсɑ днвьɴь сɴь єговь 

Stojsav 
Milošević 

Gradac kod 
Konjica (XV) 

V: 16 

se сє 

† ɑ сє ʌєжн стонсɑвь мнʌошєвнћь ɴɑ свон ʒємʌн 

ɴɑ пʌємєɴнтон когɑ мɴого ʌƔдн ʒɴɑшє ɑ сє ұнɴн 

прнБнʌь Бѣʌопүєʌɑɴнɴь ɑ пнсɑ днвьɴь сɴь єговь 

Stojsav 
Milošević 

Gradac kod 
Konjica (XV) 

V: 16 

se сє ɑ сє ʌєжн вʌɑднсɑвɑ днвнцɑ Vladisava 

Humi-Lišani 

kod Mostara 
(XV) 

V: 17 

se сє 
вɑ нмє Богɑ вєʌкогɑ цьрɑ ɴєБєсɴогɑ н ʒмʌсɴогɑ ɑ 

сє ʌєжн рɑднвон крнвоƔшнүн 

Radivoj 
Krivoušiĉ 

Mostar (XIV-
XV) 

V: 18 

se сє 

† ɑ сє ʌєжн кɴєʒ вʌɑднсʌɑвь жƔпɑɴɑ ɴнкоʌє снɴь 

Бɑɴɑ стѣпɑɴɑ ɴєтн ɑ ʌєжн ɴɑ свон ʒємʌн ɴɑ 

пʌємєто ɑ пнсɑ помоүɑɴь 

knez Vladislav 

Vranjevo Selo 

kod Neuma 

(poslije 1363) 

V: 24 

se сє 

† ɑ сє пншє рɑдовɑць вƔкɑɴовнћь кƔн ʒɴɑχь 

цьрнɴƔ Ɣ воєводє н догь мƔ ɴє сгрншнχь 

прнѣтєʌє ɴє нʒгƔБнχь 
 

Hutovo (XV) V: 29 

se сє 
ɑ сє ʌєжє ɴɑ оБрɑдɑ довнћɑ гроБɴнцн снє Брɑнкє 

ʌƔкɑ ѣ ɴє могƔ Бнтн кɑко Бнћєтє 
Luka 

Svitava kod 

Ĉapljine (XVI-
XVII) 

V: 30 

se сє 

ɑ ʌƔкє стнєпɑɴовɑ роднχ сє Ɣ вєʌнкƔ рɑдость ɑ 

Ɣмр(ѣχь) Ɣ вєʌнкƔ жɑʌость ɑ сє кнпн є 

томɑшєвнƔ Борє ɑ дɑ мƔ дєсєто врєдн 
 

Svitava kod 

Ĉapljine (XV) 
V: 31 
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se сє 

ɑ ʌƔкє стнєпɑɴовɑ роднχ сє Ɣ вєʌнкƔ рɑдость ɑ 

Ɣмр(ѣχь) Ɣ вєʌнкƔ жɑʌость ɑ сє кнпн є 

томɑшєвнƔ Борє ɑ дɑ мƔ дєсєто врєдн 
 

Svitava kod 

Ĉapljine (XV) 
V: 31 

se сє ɑ сє ʌєжє χєрɑкь ɴɑ свон Бɑщнɴн ɴɑ пʌємєɴнто Herak 

Derani kod 

Stoca (poslije 

1483) 

V: 32 

se сє 
† ɑ сє ʌєжн вƔкнћь вƔкүнћь ɑ Ɣснүє ɴɑ ɴь мɑтн 

рɑдωсɑвɑ ɴь сє 
Vukić Vukĉić 

Opliĉići kod 
Ĉapljine (XV) 

V: 33 

se сє 
† ɑ сє ʌєжн вƔкнћь вƔкүнћь ɑ Ɣснүє ɴɑ ɴь мɑтн 

рɑдωсɑвɑ ɴь сє 
Vukić Vukĉić 

Opliĉići kod 

Ĉapljine (XV) 
V: 33 

se сє 
† ɑ сє ʌєжн Божндɑрɑ вƔкɑұнћь ɑ сѣұє грƔБɑұь 

кɑмн 

Boţidar 

Vukaĉić 

Opliĉići kod 
Ĉapljine (oko 

1477) 

V: 34 

se сє † ɑ сє сѣүє грƔБɑүь  

Opliĉići kod 

Ĉapljine (oko 
1477) 

V: 35 

se сє † ɑ сє ʌєжн рɑдоє Богұнɴнћь † ɑ сє сѣұє грƔБɑұь 
Radoje 

Bogĉinić 

Opliĉići kod 

Ĉapljine (oko 
1477) 

V: 37 

se сє † ɑ сє ʌєжн рɑдоє Богұнɴнћь † ɑ сє сѣұє грƔБɑұь 
Radoje 

Bogĉinić 

Opliĉići kod 

Ĉapljine (oko 
1477) 

V: 37 

se сє ɑ сє ʌєжн вƔкосɑвь кƔүмɑɴнүɑ тоБнє Vukosav 
Kruševo kod 
Stoca (XV) 

V: 38 

se сє 

† ɑ сє ʌєжн жƔпɑɴь юроє конɴо погБєБє ɴɑ 

поүтєɴо сʌƔжБн ʒɑ св(огь) гдɴɑ ɑ поБнʌнжн гɑ 

кɴєʒь 

ţupan Juroje 

Kruševo kod 

Stoca (prije 
1471) 

V: 39 

se сє 

† ɑ сє ɴєкɑ сє ʒɴɑ єрє ƔБн пƔськɑ БрєшкƔ 

Боровнүнћɑ ɑ дɑ сƔ кʌєтє тє рƔкє коє Бн ωвон 

прнторнʌє 

Breško 

Boroviĉić 

Han-Pobrdica 

kod Stoca (XV) 
V: 41 

se сє 

† ɑ сє ɴєкɑ сє ʒɴɑ єрє ƔБн пƔськɑ БрєшкƔ 

Боровнүнћɑ ɑ дɑ сƔ кʌєтє тє рƔкє коє Бн ωвон 

прнторнʌє 

Breško 

Boroviĉić 

Han-Pobrdica 

kod Stoca (XV) 
V: 41 

se сє 
† ɑ сє кɑмн ɴɑ вƔкцƔ ɴɑ пєтовнұƔ ɑ сє пнсɑ 

Боʌɑшнɴь Богɑүнћь 

Vukac 

P(r)etoviĉ 

Radimlja kod 
Stoca (XV-

XVI) 

V: 42 

se сє 
† ɑ сє кɑмн ɴɑ вƔкцƔ ɴɑ пєтовнұƔ ɑ сє пнсɑ 

Боʌɑшнɴь Богɑүнћь 

Vukac 

P(r)etoviĉ 

Radimlja kod 

Stoca (XV-
XVI) 

V: 42 

se сє ɑ сє ʌєжн стѣпɑɴь ɑ үнɴнω кɑмн ωгость ковɑүь Stêpan 
Radimlja kod 

Stoca (XV) 
V: 46 

se сє 
† ɑ сє ʌєжʜ ʌƔпκо вʌ(ɑ)сɴʜћ ɴɑ пʌємєɴʜтом 

сво(м) … пʜсɑ мƔ сʜɴь дʜѣκ доБ овоʜ 
Ljupko Vlasnić 

Troskoti kod 

Mostara (XIV-
XV) 

V: 47 

se сє † ɑ сє ʌєжн ʌƔБɑ вƔкɑɴовнц(ɑ) 
Ljuba 
Vukanovica 

Trijebanj kod 

Stoca (XV-

XVI) 

V: 48 

se сє 

см 1701 † χс кɑ сы ст  ын н Бжств  ɴн χрɑмь ст  го 

оц(ɑ) … ɴнкоʌн сьʒндɑ сє н ωБɴовн вь (ʌ)ѣто 

 ʒмв  трƔдн жє сє ω сємь (с)тѣмь χрɑмє вωєводɑ 

рɑдоє χр(ɑБрєɴь) 

Crkva sv. 

Nikole 

Trijebanj kod 

Stoca (1534) 
V: 50 

se сє 

см 1701 † χс кɑ сы ст  ын н Бжств  ɴн χрɑмь ст  го 

оц(ɑ) … ɴнкоʌн сьʒндɑ сє н ωБɴовн вь (ʌ)ѣто 

 ʒмв  трƔдн жє сє ω сємь (с)тѣмь χрɑмє вωєводɑ 

рɑдоє χр(ɑБрєɴь) 

Crkva sv. 
Nikole 

Trijebanj kod 
Stoca (1534) 

V: 50 

se сє 

† ɑ снє ʌєжʜ пɑвκо  ɑдоχɴʜћь ωвʜ … Ɣсʜєκоχь 

ɴɑ сє ʒɑ жʜвотɑ моʌƔ вʜ сє Б ɑтьо ʜ господо 

ɴємоʜтє мʜ κостʜ п ѣт єсɑтʜ 

Pavko 
Radohnić 

Hodovo kod 

Stoca (XV-

XVI) 

V: 51 

se сє 

† ɑ снє ʌєжʜ пɑвκо  ɑдоχɴʜћь ωвʜ … Ɣсʜєκоχь 

ɴɑ сє ʒɑ жʜвотɑ моʌƔ вʜ сє Б ɑтьо ʜ господо 

ɴємоʜтє мʜ κостʜ п ѣт єсɑтʜ 

Pavko 
Radohnić 

Hodovo kod 

Stoca (XV-

XVI) 

V: 51 

se сє 
† вь нмє ωтцɑ н снɴ(ɑ) н свєтогɑ дχɑ ɑ сє кɑмн 

стɑп⊦ɑɴɑ трѣдɑɴовнћь † ɑ сє пнсɑ ⊦ɑ дк 

Stapjan 

Trêdanović 

Hodovo kod 

Stoca (XV-
XVI) 

V: 52 



Konkordancijski rjeĉnik ćiriliĉnih natpisa srednjovjekovne Bosne 

225 
 

ɴɑповнщь 

se сє 

† вь нмє ωтцɑ н снɴ(ɑ) н свєтогɑ дχɑ ɑ сє кɑмн 

стɑп⊦ɑɴɑ трѣдɑɴовнћь † ɑ сє пнсɑ ⊦ɑ дк 

ɴɑповнщь 

Stapjan 
Trêdanović 

Hodovo kod 

Stoca (XV-

XVI) 

V: 52 

se сє 
мц ɑ  мɑ тɑ ɑı п ѣстɑвʜ сє  ɑБɑ Бж ʜ⊦ɑ м ʜѣ ɑ 

ʒовомь дв ц ɑ попɑ дɑБʜжвɑ под Ɣжʜє вɑ ʌѣт ςΨʌθ 
Marija Divica 

Vidoštak kod 

Stoca (1231) 
V: 53 

se сє 
† ɑ сє ʌєжʜ воєводɑ рɑдосɑвь χрɑБрєɴь ʒ г   

ʌѣто ɑпрнʌɑ к д  

vojvoda 
Radosav 

Hrabren 

Ošanići kod 
Stoca (24. april 

1505) 

V: 55 

se сє 
† ɑ сє сто воєводє стнпɑɴɑ мнʌорɑдовнћɑ ɑ 

поɴовн гɑ воєводɑ пєтɑрь снɴь мƔ 

Stolica Stipana 

Miloradovića 

Ošanići kod 
Stoca (1470-

1488) 

V: 56 

se сє ɑ сє ʌєжн моɴɑχн мɑртɑ ʒп 
monahinja 

Marta 

Ošanići kod 

Stoca (1572) 
V: 57 

se сє 

вɑ нмє Богь н свєтогь нвɑɴɑ сє ʌєжн рɑдосɑвь 

вɑʌɑχовнћь ɴєкɑ сє ʒɴɑ єрє ʌєг(о)χь ɴɑ свωн ɴɑ 

пʌємєɴнтон Бɑшт(н)ɴн сє пнсɑ рɑднүь 

рɑдосɑʌнћь ɑ снєүє мнʌєтɑ ковɑүь крнʌнћь 

Radosav 
Valahović 

Nekuk kod 

Stoca (XV-

XVI) 

V: 58 

se сє 

вɑ нмє Богь н свєтогь нвɑɴɑ сє ʌєжн рɑдосɑвь 

вɑʌɑχовнћь ɴєкɑ сє ʒɴɑ єрє ʌєг(о)χь ɴɑ свωн ɴɑ 

пʌємєɴнтон Бɑшт(н)ɴн сє пнсɑ рɑднүь 

рɑдосɑʌнћь ɑ снєүє мнʌєтɑ ковɑүь крнʌнћь 

Radosav 

Valahović 

Nekuk kod 

Stoca (XV-
XVI) 

V: 58 

se сє 

вɑ нмє Богь н свєтогь нвɑɴɑ сє ʌєжн рɑдосɑвь 

вɑʌɑχовнћь ɴєкɑ сє ʒɴɑ єрє ʌєг(о)χь ɴɑ свωн ɴɑ 

пʌємєɴнтон Бɑшт(н)ɴн сє пнсɑ рɑднүь 

рɑдосɑʌнћь ɑ снєүє мнʌєтɑ ковɑүь крнʌнћь 

Radosav 

Valahović 

Nekuk kod 
Stoca (XV-

XVI) 

V: 58 

se сє ɑ сє ʌєжн ћƔрєɴь пƔкшнћь Đuren Pukšić 
Udora kod 
Stoca (XVI) 

V: 60 

se сє ɑ сє ʌєжє вєсєʌнцɑ ж(єɴ)ɑ пєровнцɑ Veselica 
Grdijevci kod 

Stoca (XVI) 
V: 61 

se сє 
ɑ сє ʌєжʜ  ɑдосɑвь χє ɑκовʜћь ωво ʌєгоχь ɴɑ 

свωʜ пʌємєтоʜ гоʌƔБɑүʜ ʜ дь є ʌɑκɑ Бʌгɑ 

Radosav 

Heraković 

Boljuni kod 

Stoca (XV) 
V: 62 

se сє 

ɑ сє ʌєжє Богɑвɑць ʜ тɑ ɑχь БоʌƔɴовʜұь с ѣмє ɫ ɑ 

сє сѣүє: г ƔБɑүь моʌƔ сє Божє помʜʌƔʜ мє 

мʜʌостʜ твоє 

Bogavac i 
Tarah 

Boljunoviĉ 

Boljuni kod 
Stoca (oko 

1477) 

V: 63 

se сє 

ɑ сє ʌєжє Богɑвɑць ʜ тɑ ɑχь БоʌƔɴовʜұь с ѣмє ɫ ɑ 

сє сѣүє: г ƔБɑүь моʌƔ сє Божє помʜʌƔʜ мє 

мʜʌостʜ твоє 

Bogavac i 
Tarah 

Boljunoviĉ 

Boljuni kod 
Stoca (oko 

1477) 

V: 63 

se сє 

ɑ сє ʌєжє Богɑвɑць ʜ тɑ ɑχь БоʌƔɴовʜұь с ѣмє ɫ ɑ 

сє сѣүє: г ƔБɑүь моʌƔ сє Божє помʜʌƔʜ мє 

мʜʌостʜ твоє 

Bogavac i 
Tarah 

Boljunoviĉ 

Boljuni kod 
Stoca (oko 

1477) 

V: 63 

se сє † сє пнсɑ оБр(ɑ)дь п(о)повʌьɴɑ сьɨɴь ɴɑ грƔБɑүƔ  

Boljuni kod 

Stoca (oko 

1477) 

V: 64 

se сє ɑ сє ʌєжн вƔкнћ вƔмнћ Vukić Vumić 
Boljuni kod 
Stoca (XV-

XVI) 

V: 65 

se сє 
ɑ сє ʌєжн вʌɑћ вʌɑднсɑʌнћ пншє сєморɑд снүє 

вƔк ɴɑ ωцɑ 
VlaĊ Vladisalić 

Boljuni kod 
Stoca (XV-

XVI) 

V: 66 

se сє ɑ сє сѣүє грƔБɑүь кɑмн  

Boljuni kod 
Stoca (oko 

1477) 

V: 67 

se сє ɑ сє сѣүє г ƔБɑүь κɑмʜ ɴɑ вƔκшƔ ʒɑ пєть  ɑɴɑ Vukša 

Boljuni kod 

Stoca (oko 
1477) 

V: 68 

se сє 
ɑ сє ʌєжʜ  ɑдʜүь ɑ Б ɑт сʜүє д ɑгʜшɑ ɴɑ Б ɑт(ɑ) 

ɑ сє пʜшє дʜκь сємо ɑд Ɣсʜүє κовɑү мʜʌʜћ 
Radiĉ 

Boljuni kod 

Stoca (XV-
XVI) 

V: 70 

se сє 
ɑ сє ʌєжʜ  ɑдʜүь ɑ Б ɑт сʜүє д ɑгʜшɑ ɴɑ Б ɑт(ɑ) 

ɑ сє пʜшє дʜκь сємо ɑд Ɣсʜүє κовɑү мʜʌʜћ 
Radiĉ 

Boljuni kod 

Stoca (XV-

XVI) 

V: 70 
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se сє ɑ сє ʌєжн рɑднүь вƔүнћ Radiĉ Vuĉić 

Boljuni kod 

Stoca (XV-

XVI) 

V: 71 

se сє ɑ сє ʌєжн єрнɴɑ нвковнцɑ Jerina Ivkovica 

Boljuni kod 

Stoca (XV-

XVI) 

V: 72 

se сє ɑ сє ʌєжн пєтɑр вƔкүнћ ɑ снүє пєтко ɴɑ Брɑтɑ Petar Vukĉić 

Boljuni kod 

Stoca (XV-

XVI) 

V: 74 

se сє 
ɑ сє ʌєжн рɑднү вʌɑднсɑʌнћ ɑ снүє ɴɑ мє ωтɑц 

Божє тн гɑ помоʒн 

Radiĉ 

Vladisalić 

Boljuni kod 
Stoca (XV-

XVI) 

V: 75 

se сє ɑ сє ʌєжʜ ʌƔБʜцɑ вʌɑтκовʜцɑ пʜшє сємо ɑд 
Ljubica 

Vlatkovica 

Boljuni kod 

Stoca (XV) 
V: 76 

se сє 
ɑ сє ʌєжʜ доБ ʜ юɴɑκь ʜ чоєκ вʌɑтκо вƔκовʜћ 

пʜшє сємо ɑд 
Vlatko Vuković 

Boljuni kod 

Stoca (XV) 
V: 77 

se сє 
ɑ сє ʌєжʜ доБ ɑ вʌɑдʜκовκɑ є ʜɴɑ вƔκоцɑмʜћ 

пʜшє дʜκь сємо ɑдь 

Jerina 

Vukocamić 

Boljuni kod 

Stoca (XV) 
V: 78 

se сє 
ɑ сє ʌєжʜ доБ ɑ жєɴɑ стɑɴɑ ћƔ єɴовʜцɑ сʜєүє 

ʒєʌʜѣ ɑ (п)ʜшє  ɑто 

Stana 
Đurenovica 

Boljuni kod 
Stoca (XV) 

V: 79 

se сє † ɑ сє ʌ(є)жʜ ɴнɴоє ʌƔповүнћь (с) снɴомь црѣпом 
Ninoje i Crêp 
L(j)upovĉić 

Podgradinje u 

Gornjem 

Hrasnu (XV) 

V: 80 

se сє 

сє ʌєжʜ нвɑɴь вƔкнћєвнћь ɴєкɑ ʒɴɑ Ɣ тн д(ɑ)ɴ дɑ 

коɴо постɑвн тɑн Бнʌєгь мн Ɣшѣүє Брɑт мн 

Бʌɑгоѣ рƔкɑ снɴɑ могɑ ко д(о)вєжє овє костн 

Ivan Vukićević 

Podgradinje u 
Gornjem 

Hrasnu (XV-

XVI) 

V: 81 

se сє 

† ɑ сє ʌєжʜ  ɑдʜвоʜ д ɑшүʜћ доБ ʜ юɴɑκь ѣ Бʜχь 

моʌƔ ѣ сє вɑсь ɴє тʜцɑʜтє вʜ ћєтє Бʜтʜ κɑκо ѣ ɑ ѣ 

ɴє могƔ Бʜтʜ κɑκо вʜ 

Radivoj Drašĉić 

Podgradinje u 

Gornjem 

Hrasnu (XIV-
XV) 

V: 82 

se сє 

† ɑ сє ʌєжʜ  ɑдʜвоʜ д ɑшүʜћ доБ ʜ юɴɑκь ѣ Бʜχь 

моʌƔ ѣ сє вɑсь ɴє тʜцɑʜтє вʜ ћєтє Бʜтʜ κɑκо ѣ ɑ ѣ 

ɴє могƔ Бʜтʜ κɑκо вʜ 

Radivoj Drašĉić 

Podgradinje u 

Gornjem 

Hrasnu (XIV-
XV) 

V: 82 

se сє 

ɑ сє ʌєжʜ вƔκь сʜɴь κɴєʒɑ ωБ ɑдɑ (с) сєст омь 

єʌомь ʜ поκɑмєɴовɑ гɑ мɑтʜ ɑɴɑ κʌєть ʜ 

п оκʌ(є)ть тκо ћє κ є(ɴƔ)тʜ Ɣ мє 

Vuk i Jela 

Podgradinje u 

Gornjem 
Hrasnu (XV-

XVI) 

V: 83 

se сє 

† ɑ сє ʌєжн вʌɑтко Брɑɴьковнћь с тɑɴоровɑ н 

вєүє (с) снɴомь годподѣ мєдɑɴь постɑвн тє к 

вʌɑткƔ додє 

Vlatko 
Branković 

Lastva u 

Gornjem 

Hrasnu (XV) 

V: 84 

se сє ɑ сє ʌєжн рɑшкод Raškod 

GleĊevci kod 

Ljubinja (XV-
XVI) 

V: 86 

se сє † ɑ сє ʌєжн пɑвɑω рɑдовнћь Pavao Radović 

Premilovo Polje 

kod Ljubinja 
(XV) 

V: 88 

se сє 
н сє ʌєжн стнпко рɑдосɑʌнћь Божє дɑвɴо тн сɑмь 

ʌєгɑω н вєʌє тн мн є ʌєжɑтн 

Stipko 
Radosalić 

Premilovo Polje 

kod Ljubinja 

(XIV-XV) 

V: 89 

se сє ɑ сє ʌєжн рɑдосɑвь дƔүнћь (с) снɴомь цвѣткомь 
Radosav Duĉić 
i Cvêtko 

Premilovo Polje 

kod Ljubinja 

(XV) 

V: 90 

se сє 
† ɑ сє ʌєжн рɑдосɑвь вƔкүнћь вƔкць пнћєвнћɑ ɴɑ 

свон ɴɑ пʌємєɴнтон 

Radosav 
Vukĉić 

Ljuti Do u 

Dabru polju 

(XV) 

V: 91 

se сє 

† ɑ сє ʌєжн рɑднвон вƔкүнћь вƔкцɑ пнћєвнћɑ 

снɴь ɴɑ своωн пʌємєɴнто (с) Брѣтомь 

рɑдосɑвомь 

Radivoj Vukĉić 

Ljuti Do u 

Dabra polju 
(XV) 

V: 92 

se сє 

† ɑ сє ʌєжʜ Бгɑдɑɴь χɑтєʌєвʜћь  ɑдʜүɑ воєводє 

сʌƔгɑ Ɣ доБ ʜ үɑсь  одʜχ сє Ɣ доБ ѣ Ɣ д Ɣжʜɴ 

п ɑво үʜɴє ʜ Ɣм ѣχь гдɴƔ вѣ ɴо сʌƔжє ɑ сɑʜ 

Бʜʌєгь сʜɴовє моʜ постɑвʜшє 

Bogdan 

Hateljević 

Milavići u 

Dabra polju 
(1391-1404) 

V: 93 
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se сє 

† ɑ сє ʌєжʜ Бгɑдɑɴь χɑтєʌєвʜћь  ɑдʜүɑ воєводє 

сʌƔгɑ Ɣ доБ ʜ үɑсь  одʜχ сє Ɣ доБ ѣ Ɣ д Ɣжʜɴ 

п ɑво үʜɴє ʜ Ɣм ѣχь гдɴƔ вѣ ɴо сʌƔжє ɑ сɑʜ 

Бʜʌєгь сʜɴовє моʜ постɑвʜшє 

Bogdan 

Hateljević 

Milavići u 

Dabra polju 

(1391-1404) 

V: 93 

se сє 
† ɑ сє ʌєжʜ вƔкɑць вƔүχɴнћь … вндн сє ʒʌɑмєɴнє 

үтно … тє ɑ вɑсь Бгь Бʌɑгосʌо(вн) … прнБнсɑвь 

Vukac 

Vuĉ(i)hnić 

Vlahovići kod 

Ljubinja (XV-
XVI) 

V: 94 

se сє 
† ɑ сє ʌєжʜ вƔкɑць вƔүχɴнћь … вндн сє ʒʌɑмєɴнє 

үтно … тє ɑ вɑсь Бгь Бʌɑгосʌо(вн) … прнБнсɑвь 

Vukac 

Vuĉ(i)hnić 

Vlahovići kod 

Ljubinja (XV-
XVI) 

V: 94 

se сє 

† ɑ сє ʌєжʜ кɴєʒь вʌɑћь Бнєʌнћь Ɣ своωн црьквн 

Ɣ свєтомь ʌɑʒɑрƔ үʌовѣүє тɑко дɑ ɴнєсн прокʌєть 

ɴє тнкɑн Ɣ мє 

knez VlaĊ 

Bijelić 

Vlahovići kod 

Ljubinja (XV) 
V: 95 

se сє 

† ɑ сє ʌєжʜ вƔκосɑвь воєводɑ вʌɑћєвʜћь с момь 

д Ɣговɑχь д Ɣжʜɴомь ʜ сɑгʜБоχь ɴɑ  ʒмʜ ɴоʜ 

κ ɑʜɴє κо(ɴь) могɑ господʜɴɑ ʜ доɴєсошє мє 

д Ɣжʜɴɑ ɴɑ своƔ пʌємєɴʜтƔ БɑщʜɴƔ ʜ дɑ є 

п оκʌєть тκо ћє Ɣ мє тɑκɴƔтʜ 

Vukosav 
Vlahovići kod 
Ljubinja (XV) 

V: 96 

se сє † ωвдн Ɣмχь … мьнʌо остоє ɴєцн … ɑ сє пн …  

Ubosko kod 

Ljubinja (XV) 
V: 97 

se сє 
ɑ сє ʌєжн дɑБнжнвь рɑдωвɑɴωвнћь үωүє тɑкω дɑ 

сн Бʌɑг 

Dabiţiv 

Radovanović 

Ubosko kod 

Ljubinja (XV) 
V: 98 

se сє 
† ɑ сє ʌєжн рɑћь гɑʌүнћ ɴɑ своѣωн ɴɑ 

пʌємєɴнтон 
RaĊ Galĉić 

Veliĉani u 

Popovu polju 
(XV) 

V: 101 

se сє 

† вь ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ ст го дχ ɑ сє ʌєжʜ  ɑБɑ Бж ʜɑ 

поʌʜχ ɑɴʜ⊦ɑ ɑ ʒовомь мʜ ьсκʜмь госпо⊦ɑ 

 ɑдɑүɑ жоyпɑɴɑ ɴєɴьцɑ үʜχо ʜћɑ κƔүьɴʜцɑ ɑ 

ɴєвѣстɑ жƔпɑɴɑ в ɑтьκɑ ʜ сʌƔгє дɑБʜжʜвɑ ʜ 

тєпьүʜıє  стʜпьκɑ ɑ κьүʜ жƔпɑɴɑ мʜʌьтѣɴɑ 

д ɑжʜвоıє вʜκɑ ɑ κɑʒɴьцƔ сɴʜκƔ сєст ɑ ɑ постɑвʜ 

сь Бѣʌѣгь ɴє сɴ ь дɑБʜжʜвь с Бжʜωмь помощʜю 

сɑмь (с) своʜмʜ ʌƔдьмʜ ɑ вь дɴ(ʜ) гдɴɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ 

Polihranija 
Radaĉa 

Veliĉani u 

Popovu polju 

(1377-1391) 

V: 102 

se сє ɑ сє Ɣсѣүє: н пнсɑ: рɑдоє: ковɑүь  

Ţakovo u 

Popovu polju 
(XV) 

V: 104 

se сє † ɑ сє: Ɣсѣүє: рɑдоє: ковɑүь ωвɑн ωБɑ: кɑмєɴɑ  

Ţakovo u 

Popovu polju 
(XV) 

V: 105 

se сє ɑ сє дɑсɑ ʌєжн Dasa  

Ţakovo u 

Popovu polju 

(XV-XVI) 

V: 106 

se сє ɑ сє ʌєжн нв(ɑ)ɴнш рдωє Ivaniš 

Dobromani kod 

Trebinja (XV-

XVII) 

V: 109 

se сє 
† сє ʌєжн доБрнʌо прнБнʌовнћь (с) снɴовцємь ш 

ʌƔБєтомь ɑ пнсɑ ωБрɑдь крɑнковнћь 

Dobrilo 
Pribilović sa 

sinovcem 

Ljubetom 

Staro Slano kod 

Trebinja (XIV-
XV) 

V: 110 

se сє 

† сє ʌєжн доБрнʌо Божнћковнћь ʒ Брɑтомь 

рɑдоємь н снɴовцємь пʌɑвцємь ɑ пнсɑ нвко 

ωБрɑдовнћь 

Dobrilo 

Boţićković sa 

bratom 
Radojem i 

sinovcem 

Plavcem 

Staro Slano kod 
Trebinja (XV) 

V: 111 

se сє 
ɑ сє ʌєжʜ кɴєʒь ʒоть снɴь кɴєʒɑ пєтрɑ ʌєжє в ʌєто 

ʒп 
knez Zot 

Domaševo kod 
Trebinja (1572) 

V: 114 

se сє † вɑ сє ʌєжн дрɑгнћь дорьʌошєвнћь 
Dragić 

Dorlošević 

Vrpolje kod 

Trebinja (XVI) 
V: 116 

se сє † сє ћƔрко … Đurko 
Hum kod 

Trebinja (XV) 
V: 122 

se сє ɑ сє Ɣмко поүнвɑ Umko 
Hum kod 

Trebinja (?) 
V: 123 
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se сє 
ɴєкɑ сє ʒɴɑ кɑко проБн рɑосɑв вƔкнћєвнћь пƔть 

ʒɑ дƔшƔ мɑтєрнɴƔ н дɑ мɑсторомь с ɑспрь  

Hum kod 

Trebinja (XVI-

XVII) 

V: 124 

se сє ɑ сє ʌєж(н) …  
Tvrdoš kod 
Trebinja (?) 

V: 125 

se сє о дɑ сє ʒɴɑ грєБь χƔмко вƔкнћєвнћɑ 
Humko 
Vukićević 

Gornji Turanji 

kod Trebinja 

(XVI-XVII) 

V: 126 

se сє † ɑ сє сѣɴь попɑ Богүʜɴɑ  

Police kod 
Trebinja (XIV-

XV) 

V: 127 

se сє 

† вɑь дɴʜ п ьвовѣ ɴɑго κ ɑʌɑ вʌɑдʜсʌɑвɑ 

п ѣстɑвʜ сє  ɑБь … ʜʌɑ по ʜκьʌомь жƔпɑɴь 

п ʜБʜʌшь ɑ … пo Бж ʜ мʌостʜ ɴ … ɑ дѣдʜɴɑ ɴʜоy 

… ʜχ ь ɑκƔ  

ţupan Pribil(i)š 
Police kod 

Trebinja (1241) 
V: 128 

se сє † ɑ сє ʌєжн вƔкосɑвь ʒєүʌнћ Vukosav Zeĉlić 

Klobuk kod 

Trebinja (XIV-

XV) 

V: 131 

se сє 
ɑ сє ʌєжʜ вƔκьшʜɴь доБ ɑшʜɴовʜћь Ɣ тоʜ доБɑ 

Ɣм( )ʜєχь свɑκомƔ мє жɑω Бʜ момƔ 

Vuk(a)šin 

Dobrašinović 

Konjsko kod 
Trebinja (XV-

XVI) 

V: 132 

se сє 

† мсцɑ сєκьтєБ ɑ Ɣ т єтʜ ɴɑ дєстє дьɴь п ѣстɑвʜ 

сє  ɑвь Бж ʜ ћєо гʜѣ : ɴɑ вєүє ʜє χв  ɑ дɴє ɑ 

ʜмєɴємь жƔпɑɴь κ ьɴѣ 

ţupan Krnja 
AranĊelovo kod 
Trebinja (XIII) 

V: 133 

se сє ɑ сє ʌєжʜ вƔкоБрɑт ћƔрћєвнћь снмо 

Vukobrat 

ĐurĊević (i) 
Simo 

Kolanjevići kod 

Bileće (?) 
V: 135 

se сє 

ɑ сє ʌєжн вƔкоБрɑт вʌɑћєвнћ Божн рɑБ ɑ сє гроБ 

мƔ дєʌɑ снɴ мƔ рɑдоɴɑ тƔ(г)о моѣ ɑ тко ʌн ћє 

мєɴє … 

Vukobrat 
VlaĊević 

Gornje selo kod 

Bileće (XV-

XVI) 

V: 136 

se сє 

ɑ сє ʌєжн вƔкоБрɑт вʌɑћєвнћ Божн рɑБ ɑ сє гроБ 

мƔ дєʌɑ снɴ мƔ рɑдоɴɑ тƔ(г)о моѣ ɑ тко ʌн ћє 

мєɴє … 

Vukobrat 

VlaĊević 

Gornje selo kod 
Bileće (XV-

XVI) 

V: 136 

se сє 

† ɑ сє ʌєжн ʒɑгорьц Брɑѣɴовнћь Брɑтнє кон 

вндн(тє) снє ʒʌɑмєɴнє Брɑтнє ѣ сɑмь Бнω кɑко вн 

ɑ вн ћєтє Бтн кɑко н ѣ 

Zagorac 

Brajanović 

Podbudovac 
kod Bileće 

(XV) 

V: 138 

se сє ɑ сє ʌєжн рɑшоє Rašoje 

Radmilović-

Dubrava kod 

Bileće (XV) 

V: 140 

se сє ɑ сє ʌєжн БƔɴьць рƔшовнћь Bunac Rušović 

Radmilović-

Dubrava kod 

Bileće (XV) 

V: 141 

se сє 
ɑ сє ʌєжн үрѣпь н рɑшко вʌɑχовнћь ɑ сє ʌєжнтɑ 

двɑ вʌɑχовɑ снɴь 

Ĉrêp i Raško 

Vlahović 

Radmilović-
Dubrava kod 

Bileće (XV-
XVI) 

V: 142 

se сє 
ɑ сє ʌєжн үрѣпь н рɑшко вʌɑχовнћь ɑ сє ʌєжнтɑ 

двɑ вʌɑχовɑ снɴь 

Ĉrêp i Raško 

Vlahović 

Radmilović-

Dubrava kod 

Bileće (XV-

XVI) 

V: 142 

se сє ɑ сє пншє мнʌко вƔкм(н)рь  

Njeganovići 

kod Bileće (?) 
V: 148 

se сє ɑ сє пншє нвɑɴь  

Kalac kod 

Bileće (XV-

XVI) 

V: 149 

se сє 

† ɑ сє ʌєжн нвɑɴь мрьү(н)ћь Ɣ доБрƔ прѣБнχь ɑ ʒɑ 

жнвотɑ ωв кɑмн постɑвнχь н ωстɑвнχ ʌєгоχ ɴ(ɑ) 

поʌовнɴƔ тко ʌн ћє Ɣʒєтн дɑ є прокʌєть 

Ivan Mrĉić 
Fatnica kod 

Bileće (XV) 
V: 150 

se сє ɑ сє крсть пнʌɑтɑ рɑднвћɑ Pilat Radiv(i)ć 
Simiova kod 
Bileće (XVII-

XVIII) 

V: 154 

se сє 
ɴєкɑ сє ʒɴɑ ɑ сє ʌєжн вƔкь Бɑтрнћєвнћ огрɑдн 

вƔүнɴɑ ωцɑ н доБрƔ мɑтєрь єʌнцƔ 

Vuk Batrićević 

i Jelica 

Trnovica kod 
Bileće (XVI-

XVII) 

V: 157 

se сє 
ɴєкɑ сє ʒɴɑ ɑ сє ʌєжн вƔкь Бɑтрнћєвнћ огрɑдн 

вƔүнɴɑ ωцɑ н доБрƔ мɑтєрь єʌнцƔ 

Vuk Batrićević 
i Jelica 

Trnovica kod 
Bileće (XVI-

V: 157 
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XVII) 

se сє ɑ сє ʌєжн … ʌєто ʒω дɴн н  
Stepen kod 
Gacka (1562) 

V: 158 

se сє 

† ɑ сє ʌєжʜ  ɑдоɴɑ  ɑтκовʜћь погʜБоχь пдь 

г ɑдомє пдь κʌƔүємє ʒɑ свогɑ гдɴɑ воєводƔ 

сɑɴд(ɑ)ʌɑ 

Radonja 

Ratković 

Kljuĉ kod 

Gacka (1404-
1415) 

V: 159 

se сє 
† ɑ сє ʌєжн кɴєʒь вƔкосɑвь пʌншүнћь пнсɑ 

срɑцнɴь вƔкосɑʌнћь 

knez Vukosav 
Plišĉić 

Stepen kod 
Gacka (XIV) 

V: 160 

se сє 
ɑ сєн постɑвн внтоє ɴɑ сє н ɴɑ своєƔ мнʌƔ н 

дрɑгƔ кƔћɴнцƔ 

Vitoje i njegova 

kućnica 

Slivlje kod 
Gacka (XV-

XVI) 

V: 165 

se сє ɑ сє ʌєжн пєтɑрь вωєдɑ трковнћь 
vojvoda Petar 

Trković 

SrĊevići kod 
Gacka (oko 

1468) 

V: 167 

se сє ɑ сє ʌєжн нвɑɴь вωıє вдɑ vojvoda Ivan 

SrĊevići kod 

Gacka (oko 
1468) 

V: 168 

se сє † ɑ сє ʌєжн рɑдωн вωєдɑ трковнћ 
vojvoda Radoj 

Trković 

SrĊevići kod 

Gacka (oko 
1468) 

V: 169 

se сє † ɑ сє ʌєжн мнʌко тɑсовүнћь Milko Tasovĉić 

Graĉanica kod 

Gacka (XV-

XVI) 

V: 170 

se сє ɑ сє мнʌшь ʌєжн Milš(a) 
Graĉanica kod 
Gacka (?) 

V: 171 

se сє 

† ɑ сє ʌєжʜ мʜʌоБ ɑть м ьћʜћь с дωБ ʜмь 

сʜɴомь с ʜвɑɴʜшємь Бʜχь жʜвомƔ  ɑдь ɑ м ьтвɑ 

сɑ ɑɴʜχь 

Milobrat Mrćić 

sa sinom 
Ivanišem 

Jasena kod 

Nevesinja (XV) 
V: 173 

se сє 
† вɑ нмє оцɑ н снɴɑ свєтогɑ дƔχɑ ɑ сє ʌєжн 

вƔкосɑвь ʌƔпүнүь † 

Vukosav 

Ljupĉiĉ 

Prokletnica na 
Visoĉici planini 

(XV) 

V: 175 

se сє ɑ сє ʌєжн ɴɑ покоɴн рɑБрєɴь вƔкнћь доʌнɴовнћь 
Rabren Vukić 

Dolinović 

Prokletnica na 

Visoĉici planini 

(poslije 1496) 

V: 176 

se сє 

† ɑ сє ʌєжʜ госпоѣ гоʜсɑвь κћʜ ю ʜѣ Бɑωшʜћɑ ɑ 

κƔћьɴʜцɑ воєводє  ɑдʜүɑ ɑ п ʜстɑ Ɣ κƔћʜ 

κɑʒɴцɑ сɑɴκɑ ʜ жƔпɑɴɑ Бʜʌʜѣκɑ с поүтєɴʜємь ʜ 

п ʜѣ свою вʜ Ɣ ʜ вʜшɴƔ сʌɑвƔ 

gospoja Gojsav 
Biskup kod 
Konjica (1398) 

V: 178 

se сє † вɑ нмє Божнє ɑ сє госпоє стɑɴє Stana 
Trnovica kod 
Uloga (oko 

1466) 

V: 180 

se сє 

ɑ сє ʌєжн доБрн прнБнсʌɑвь пєтонвнћь ɴɑ свон 

ʒємʌн ɴɑ пʌємєɴнтон сʌƔжнχь БɑɴƔ тврьдвкƔ 

гдɴƔ вѣрьɴо ɴɑ томь погнБоχь п(н)сɑ Бртонѣ 

Pribislav 
Petojvić 

Ljusići kod 

Uloga (1353-

1377) 

V: 182 

se сє ɑ сє ʌєжн стѣɴ оподнɴовнүь 
Stojan 
Opodinoviĉ 

Ĉengić Bare 

kod Oblja u 
Kalinoviku 

(XV) 

V: 183 

se сє 
† ɑ сє ʌєжн госпоѣ Бєωкɑ крьстнѣшнɴов(ɑ) кћн 

прнБнсɑвɑ косɑү(є) ɑ пнсɑ вокɑш 
Beoka 

Vlaholje kod 
Kalinovika 

(XIV) 

V: 186 

se сє 
ɑ сє кɑмєɴ … нрнсɑвɑ мѣшнɴнћɑ Ɣ доБрωгɑ гдɴɑ 

водє χотнχь н могоχь  

Tvrdoci kod 

Foĉe (XV) 
V: 189 

se сє 
† вь нмє Б ɑ сє ʌєжн рɑБь Божн кɴєʒь рɑдосʌɑвь 

шнрнɴнүь 

knez Radoslav 

Širiniĉ 

Sopotnica kod 

Goraţda (XV) 
V: 192 

se сє 

||| ɑ сє ʌєжн пєтɑрь мнʌɑɴов єɴо пєрн мєтɑ єговɑ 

жєɴɑ н ʒдє вɑн помєɴнтє гɑ прнɴɑпнсɑ нвɑɴє 

кон єднɴо пєрɑ єговн овє дɑɴє 

Petar 
Gradnići kod 
Ţitomislića 

(XVI) 

V: 194 

se сє † ɑ сє пншє ω(т)ьцƔ мнʌьɴƔ с(н)ɴь … внүь  

Paoĉa kod 

Ţitomislića 

(XVI) 

V: 195 

se сє ɑ сє ʌєжн ѣ р(ɑ)дɑɴь БожƔровнү 
R(a)dan 
Boţuroviĉ 

Radmilović-

Dubrava kod 

Bileće (XV-

V: 196 
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XVI) 

se сє ɑ сє к(ɑ)мн в(н)тоɑ дɑковнχɑ Vitoj Dahović 

Radmilović-

Dubrava kod 

Bileće (XV-
XVI) 

V: 197 

se сє ɑ сє ʌєжн рɑднү вƔкмɑɴовнћь 
Radiĉ 

Vukmanović 

Fatnica kod 

Bileće (XV) 
V: 198 

se сє 
† ɑ сє ʌєжн внг(ɑ)ɴь вƔкосɑвɑ пʌншүнћɑ снɴь 

пнсɑ срɑцнɴь вƔкосɑʌнћь 
Viganj Plišĉić 

Stepen kod 

Gacka (prije 

1465) 

V: 199 

se сє дɑ сє ʒɴɑ овћє вƔкмɑɴє ʌєжн Vukmane 

Davidovići kod 

Bileće (XVI-

XVII) 

V: 200 

se сє 
ɑ сє ʌєжн твртко вƔкɑць ɑ сн Бнʌєг сєүє ƔɴƔк мƔ 

нвɑɴко н пнсɑ 
Tvrtko Vukac 

Kapavica kod 
Ljubinja (XV-

XVI) 

V: 204 

se сє 

сє ʌєжн нвɑɴь ɴɑ своєн ʒємʌн Брɑтнѣ н дрƔжнɴо 

жɑʌнтє мє ѣ сьмь Бнʌь ѣко вн ɑ вн үьтє Бнтн ко н 

ѣ сє пнсɑ рɑдѣү 

Ivan 

Preĉani ispod 

Treskavice 

(XIV-XV) 

V: 205 

se сє 

сє ʌєжн нвɑɴь ɴɑ своєн ʒємʌн Брɑтнѣ н дрƔжнɴо 

жɑʌнтє мє ѣ сьмь Бнʌь ѣко вн ɑ вн үьтє Бнтн ко н 

ѣ сє пнсɑ рɑдѣү 

Ivan 

Preĉani ispod 

Treskavice 

(XIV-XV) 

V: 205 

se сє 

† ɑ сє ʌєжʜ вогьұʜɴь κьɴєʒɑ стʜпκɑ Ɣ … ʜћɑ сʜɴь 

ɴɑ сьвоѣоʜ ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ д Ɣжʜɴо 

жɑʌʜтє мє мʌɑдь сʜ сєгɑ свʜтɑ отʜдоχь ɑ єдьɴь 

Бʜχь Ɣ мɑʜκє ɑ сє пʜсɑ Ɣгɑ ɑκь 

Vogĉin 
Kotorac kod 

Ilidţe (XV) 
V: 207 

se сє 

† ɑ сє ʌєжʜ вогьұʜɴь κьɴєʒɑ стʜпκɑ Ɣ … ʜћɑ сʜɴь 

ɴɑ сьвоѣоʜ ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ д Ɣжʜɴо 

жɑʌʜтє мє мʌɑдь сʜ сєгɑ свʜтɑ отʜдоχь ɑ єдьɴь 

Бʜχь Ɣ мɑʜκє ɑ сє пʜсɑ Ɣгɑ ɑκь 

Vogĉin 
Kotorac kod 

Ilidţe (XV) 
V: 207 

se сє 
… κɑмєɴʜє ƔʒвƔүє  ɑдовɑɴ с мʜʌʜмь с 

κ стʜѣɴʜɴомь с  ɑдɑшʜɴомь … (ж)ʜвотɑ ɴɑ сє 

Radovan i 

Radašin 

MeĊeĊa kod 

Višegrada 

(poslije 1439) 

V: 209 

se сє 
… пɑɴь (с) своомь сєст ом(ь) ɑмɴь ɑ сє пʜшє 

Б ɑʜκо с ʜє Бо … ʒɑ вм …  

Gornja 

Kukavica kod 

Rogatice (?) 

V: 210 

se сє 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ (с)ɴɑ ʜ свєтогɑ д(χɑ) (сє) ʌєжʜ 

доБ ʜ Бдɑɴь доБ огɑ домьшє ωʒ ѣɴовʜүɑ сʜɴь Ɣ 

тоʜ доБɑ Ɣм ѣχь ɴʜ сє Бѣχь ωм ɑʒʜʌь ʒʌƔ ɴʜ 

доʜ(до) доБ Ɣ ʜ κто мє ʒɴɑшє всɑκь мє жɑʌɑшє 

доБ ь χотѣχь юɴɑκь Бʜтʜ ɑʌʜ мʜ см ѣть п ѣκ ɑтʜ 

ω(т)ʜдоχь (ωт) ωтьцɑ вєωмʜ пєүɑωɴɑ ʜ 

пκʌ(о)ɴʜо всоʜ моʜωʜ д жʜɴʜ ʜ Бʌмь ʌБьвтʜ ɴѣχь 

κ моєʜмь вс(ʜ)мь поћʜ  дɑɴовʜү χɑɴь сω 

Bogdan 

Ozrênoviĉ 

Blaţevići kod 

Rogatice 
(poslije 1486) 

V: 211 

se сє 
† ɑ сє ʌєжʜ ю ɑʜ κо(ɴь)  ɑдо(ѣ) свогɑ 

господʜүʜћɑ 
Juraj 

Kaoštica kod 
MeĊeĊe (poslije 

1454) 

V: 212 

se сє † ɑ сє ʌєжʜ стѣпɑɴь ωʒ ѣɴовʜћь 
Stêpan 

Ozrênović 

Strgaĉina kod 

Rudog 
V: 213 

se сє 

ɑ сє ɴєκɑ сє ʒɴɑ тκо ωв … (ʌ)єжʜ тв ь … м … 

цɑ ʜћɑ м … сʜɴь (с) своʜωмь  Ɣжомь ωво ʌєжʜ 

вɑ ɴɑ своʜω Бɑщʜɴє тκо ɴє ʒɴɑ ɑ ʒɴɑш дɑ 

п оκʌєтɑ  Ɣκɑ тɑ κоѣ ћє ωво п ємєстʜтʜ Б ɑтʜє 

погʜБоχь 

Tvr(tko) i Ruţa 
Pazalje kod 

Rudog (XV) 
V: 215 

se сє 

ɑ сє ɴєκɑ сє ʒɴɑ тκо ωв … (ʌ)єжʜ тв ь … м … 

цɑ ʜћɑ м … сʜɴь (с) своʜωмь  Ɣжомь ωво ʌєжʜ 

вɑ ɴɑ своʜω Бɑщʜɴє тκо ɴє ʒɴɑ ɑ ʒɴɑш дɑ 

п оκʌєтɑ  Ɣκɑ тɑ κоѣ ћє ωво п ємєстʜтʜ Б ɑтʜє 

погʜБоχь 

Tvr(tko) i Ruţa 
Pazalje kod 

Rudog (XV) 
V: 215 

se сє † ɑ сє ʌєжʜ κɴєʒь  ɑдоє Ɣʒєтʌʜћь 
knez Radoje 

Uzetlić 

Sljedovići kod 

Rogatice (XV) 
V: 216 
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se сє 

вь ʜмє оцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєтогɑ дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ г ƔБɑүɑ 

воєводє мʜотошɑ поүтєɴɑ ʜ Ɣ т … дєѣɴомь свомь 

ɴɑ п(ʌє)мє(ɴн)том 
 

Seljani kod 

Rogatice (XV) 
V: 218 

se сє 
† ɑ сє ʌєжʜ вƔκʜћь сʜɴь вƔκɑшʜɴь ɴосɑκо(вʜћь) 

(с) своʜомь мɑʜκомь  Ɣжомь 

Vukić sa 
majkom Ruţom 

Mala Gostilja 

kod Višegrada 

(XV) 

V: 220 

se сє 
… ʜмє Божʜє ɑ сє ʌєжʜ т тшь Бɑɴовʜћь (д)оБ ʜ 

вʜтєʒь ɴɑ своωʜ пʌємє(ɴ)ʜтоʜ 

vitez Trt(i)š(a) 
Banović 

Kovanj kod 

Rogatice (prije 

1463) 

V: 221 

se сє 

† вь ʜмє ωцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєто(гɑ) дχ ɑ сє ʌєжʜ 

воєводɑ мʜωтошь (с) своʜмь (с)ʜɴомь стѣпκомь 

свомƔ гдɴƔ вʌɑтκƔ вʌɑћєвʜћƔ κоɴь ɴогƔ κоʜ мƔ 

посʌƔжʜ жʜвƔ ɑ м ьтвɑ поБʜʌʜжʜ Божʜмь 

(п)омоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостʜю ʜ п ɑвʜ 

воєводɑ мʜωтошь ʜ мɴого ωт моє  Ɣκє ɴɑ ʒємʌʜ 

Бʜ ɑ ѣ ɴʜ ωт єɴɴє ɴʜκо ь ɴє Бʜ м ьтвь ɴє χ гɑ 

ƔБʜт ɑ ʜ сє κопɑʜтє ɴɑ пʌємє(ɴн)томь 

vojvoda Miotoš 

sa sinom 
Stêpkom 

VlaĊevina kod 

Rogatice (prije 
1463) 

V: 222 

se сє 

† вь ʜмє ωцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєто(гɑ) дχ ɑ сє ʌєжʜ 

воєводɑ мʜωтошь (с) своʜмь (с)ʜɴомь стѣпκомь 

свомƔ гдɴƔ вʌɑтκƔ вʌɑћєвʜћƔ κоɴь ɴогƔ κоʜ мƔ 

посʌƔжʜ жʜвƔ ɑ м ьтвɑ поБʜʌʜжʜ Божʜмь 

(п)омоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостʜю ʜ п ɑвʜ 

воєводɑ мʜωтошь ʜ мɴого ωт моє  Ɣκє ɴɑ ʒємʌʜ 

Бʜ ɑ ѣ ɴʜ ωт єɴɴє ɴʜκо ь ɴє Бʜ м ьтвь ɴє χ гɑ 

ƔБʜт ɑ ʜ сє κопɑʜтє ɴɑ пʌємє(ɴн)томь 

vojvoda Miotoš 

sa sinom 

Stêpkom 

VlaĊevina kod 

Rogatice (prije 

1463) 

V: 222 

se сє 

† вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ 

вʌɑтκо вʌɑ(ћє)вʜћь κоʜ ɴє моʌɑшє ɴʜєдɴогɑ 

үʌовκɑ тьκмо гɴɑ ɑ ωБʜдє мɴого ʒємʌє ɑ домɑ 

погʜБє ɑ ʒɑ ɴʜмь ɴє остɑ ɴʜ сɴь ɴʜ Б ɑть ɑ ɴɑ ɴь 

Ɣсʜұє κɑмʜ ɴєговь воєводɑ мʜωтошь сʌƔжʜ гɴɑ 

Божʜωмь помоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостою κоʜ 

Ɣκопɑ вʌɑтκɑ помєɴƔ Бгɑ 

Vlatko 

VlaĊević 

VlaĊevina kod 
Rogatice (1399-

1415) 

V: 223 

se сє 

вɑ ʜмє Божʜє ɑ сє ʌєжʜ оʒ ʜɴь κопʜєвʜћь 

жƔпɑɴь κɴєʒɑ пɑвʌɑ сє пʜсɑ дʜѣκь мʜʌосɑʌʜћь 

 ɑдоє ʜћь см ьтʜ ɴє поʜсκɑχь ɴɑвʜдѣɴь 

κ ɑʌєвсв(ɑ) Босɑɴсκогɑ ʜ госпоцтвɑ с ьБьсκогɑ 

ʒɑ могɑ гɴɑ сʌƔжБƔ Бодошє мє ʜ сѣκошє мє ʜ 

стѣ ɑшє ʜ тƔʜ см ьтʜ ɴє допɑдоχь ʜ Ɣм ʜχь ɴɑ 

 ощство χ ʜство ʜ гɴ мє воєводɑ ωκ ʜʌʜ ʜ 

Ɣκопɑ ʜ поБѣ(ʌѣ)жʜ 

Ozrin Kopijević 
Varošište u 
Borĉu (XV) 

V: 224 

se сє 

вɑ ʜмє Божʜє ɑ сє ʌєжʜ оʒ ʜɴь κопʜєвʜћь 

жƔпɑɴь κɴєʒɑ пɑвʌɑ сє пʜсɑ дʜѣκь мʜʌосɑʌʜћь 

 ɑдоє ʜћь см ьтʜ ɴє поʜсκɑχь ɴɑвʜдѣɴь 

κ ɑʌєвсв(ɑ) Босɑɴсκогɑ ʜ госпоцтвɑ с ьБьсκогɑ 

ʒɑ могɑ гɴɑ сʌƔжБƔ Бодошє мє ʜ сѣκошє мє ʜ 

стѣ ɑшє ʜ тƔʜ см ьтʜ ɴє допɑдоχь ʜ Ɣм ʜχь ɴɑ 

 ощство χ ʜство ʜ гɴ мє воєводɑ ωκ ʜʌʜ ʜ 

Ɣκопɑ ʜ поБѣ(ʌѣ)жʜ 

Ozrin Kopijević 
Varošište u 
Borĉu (XV) 

V: 224 

se сє 
† сє ʌєжʜ ово   … ɑвь … κотьмѣ ʜүь ɴɑ своıє ʜ 

ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ (п)ʜсɑ попь п ʜБʜсʌɑвь  

Kaljina kod 

Podromanije 

(XIV) 

V: 229 

se сє 
ɑ сє ʌєжʜ дɑБʜжʜвь ɴɑ сво(єʜ) ʒємʌʜ ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ɑ ɴє ом ьсʜв сє 
Dabiţiv 

Berisalići kod 

Olova (XIV-

XV) 

V: 233 

se сє 
ɑ сє ʌєжʜ дɑБʜжʜвь ɴɑ сво(єʜ) ʒємʌʜ ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ɑ ɴє ом ьсʜв сє 
Dabiţiv 

Berisalići kod 

Olova (XIV-

XV) 

V: 233 

se сє 

ɑ сє ʌєжʜ д ɑгʜʌо (мʜ)ʌєт(ʜ)үь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜто (ɴɑ) допɑцʜχ п ɑвʜχь ʌєть  м  сƔ 

своємь  одомь воʌʜɴʜ үʌовѣκь κомƔ мƔ годѣ 

сʌƔжʜтʜ гоʜсподѣɴƔ ɑ κомƔ годѣ сʌƔжɑшє 

вѣ ьɴь мƔ Бєшє ʜ сє пʜсɑ д ɑгʜшɑ сʜɴь єговь 

Dragilo 
Donji Dopasci 
kod Kladnja 

(XV) 

V: 234 
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se сє 

ɑ сє ʌєжʜ д ɑгʜʌо (мʜ)ʌєт(ʜ)үь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜто (ɴɑ) допɑцʜχ п ɑвʜχь ʌєть  м  сƔ 

своємь  одомь воʌʜɴʜ үʌовѣκь κомƔ мƔ годѣ 

сʌƔжʜтʜ гоʜсподѣɴƔ ɑ κомƔ годѣ сʌƔжɑшє 

вѣ ьɴь мƔ Бєшє ʜ сє пʜсɑ д ɑгʜшɑ сʜɴь єговь 

Dragilo 

Donji Dopasci 

kod Kladnja 

(XV) 

V: 234 

se сє 
† сє ʌєжʜ мʜʌɑшʜɴь сʜɴь  ɑдмʜʌовь ɑ ƔɴƔκь 

Божʜχɴʜɴь 
Milašin 

Kamensko kod 

Olova (XV) 
V: 236 

se сє 
вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свтɑго дχɑ ɑ сє ʌєжʜ 

 ɑдомʜ ь ю ʜсɑʌʜћь ɴɑ своєʜ ʒємʌʜ пʌємєтɴо 

Radomir 

Jurisalić 

Olovci kod 

Stupara (XV) 
V: 237 

se сє 

… ʌтχ: Богомь ɑ сє ʌєжʜ: вьκьсɴ … (с)воʜ ʒємʌє 

ɴɑ п ʜмɑ … κоʜ Бʜшє: Ɣ   … постɑвʜшє: єговь: 

… сʜɴовь Бѣʌьгь: ɑ пʜсɑ … 

Vuksan 

Dištica u 

Jelaškama kod 

Olova (XV-
XVI) 

V: 239 

se сє 
† ɑ сє ʌєжн сто(ѣ)ɴь Ɣтоʌовнүь ɴɑ своєн ʒємʌн ɴɑ 

пʌємєɴнто сн постɑвн остоѣ Брɑть єго 
Stojan Utoloviĉ 

ĐurĊevik u 

Gostilji kod 
Ţivinica (XIV-

XV) 

V: 240 

se сє 

† ɑ сє ʌєжʜ дʜвɑць ʒʌɑтɑ ь ʜ (с) своʜωмь жєɴомь 

мʜʌостʜю Бжʜомь ʒɑ могɑ жʜвотɑ κомƔ годʜ 

сʌƔжʜχь сʌƔжʜχь мƔ п ɑвовѣ ьɴо χʜ 

Divac zlatar sa 
ţenom 

Mršići kod 
Vlasenice (XV) 

V: 241 

se сє 

† вь ʜмє Божʜє сє ʌєжє  ɑдовɑɴь п ʜБʜʌовʜ(ћь) 

ɴɑ своωʜ ʒємʌʜ ɴɑ (пʌ)ємєɴʜто (ɴ)ɑ  ѣүʜцʜ Бѣχ(ь) 

ʒ Б ɑтомь … ʒмєɴʜо ʜ ƔБʜ мє … κω Божʜχ … ʜ (с) 

своωмь Б ɑтʜомь ɑ Б ɑтɑ мʜ ʜсʜκошє ʜ Ɣүʜɴʜшє 

в ьχƔ мєɴє κ ьвь ɴєʒɑʜ(м)ʜтƔ ɴєκɑ вѣ тκо є моʜ 

мʜʌʜ 

Radovan 

Pribilović 

Riĉica kod 

Kraljeve 
Sutjeske (XV) 

V: 242 

se сє 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтг ɑ дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

κɴєʒь Бɑтʜћь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ 

мʜʌостʜю Бжʜ омь ʜ сʌɑвɴогɑ гɴдɴ ɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ κɴєʒь Босɑɴьсκʜ ɴɑ вʜсоκомь сє поБоʌʜχь 

ɴɑ дƔБоκƔмє мє дɴь доʜдє сʜ Бʜʌʜгь постɑвʜ 

госпоѣ вƔκɑвɑ с моʜмʜ доБ ʜмʜ жʜвƔ мʜ вѣ ɴо 

сʌƔжɑшє ʜ м твƔ мʜ посʌƔжʜ 

knez Batić 

Kopošići kod 

Ilijaša 

(16.8.1420-
18.8.1421) 

V: 245 

se сє 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтг ɑ дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

κɴєʒь Бɑтʜћь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ 

мʜʌостʜю Бжʜ омь ʜ сʌɑвɴогɑ гɴдɴ ɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ κɴєʒь Босɑɴьсκʜ ɴɑ вʜсоκомь сє поБоʌʜχь 

ɴɑ дƔБоκƔмє мє дɴь доʜдє сʜ Бʜʌʜгь постɑвʜ 

госпоѣ вƔκɑвɑ с моʜмʜ доБ ʜмʜ жʜвƔ мʜ вѣ ɴо 

сʌƔжɑшє ʜ м твƔ мʜ посʌƔжʜ 

knez Batić 

Kopošići kod 

Ilijaša 
(16.8.1420-

18.8.1421) 

V: 245 

se сє 

ɑ сє ʌєжʜ Божʜћκо Бɑɴовʜ(ћь) ɴɑ своєʜ ʒємʌʜ ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ д ɑмʜ … ɴʜ ɑ постɑв(н)шє χʌɑпɑ 

ʜ ѣ ʜ Богдɑɴь ʜ ѣ  ɑɴκо ʒ Б( )ɑтʜом(ь) 

Boţićko 

Banović 
Banovići (XIV) V: 248 

se сє † ɑ сє ʌєжн стоѣɴь Stojan 
Han-Ploĉa kod 
Kiseljaka (XV) 

V: 250 

se сє 

сє ʒɑʌмєɴɴʜє κɴєʒɑ  ɑдоѣ вєʌʜκогɑ κɴєʒɑ 

Босɑɴсκогɑ ɑ постɑвʜ є сʜɴь ɴєговь κɴєʒь  ɑдʜүь 

ʒ Божʜомь помоћю ʜ своʜχь вѣ ɴѣχь ɑ с ʜɴомь 

ɴʜєдɴомь ʜɴомь помоұʜю ɴєго сɑмь оɴь 

knez Radoje 
Toplica u 
Lepenici (1405-

1417) 

V: 251 

se сє 

вь дьɴʜ Б(ɑ)ɴɑ вєʌʜκ(ɑ)го κƔʌʜɴ(ɑ) Бѣшє 

г ɑ(д)ѣшɑ сƔʜдʜ(ѣ) вєʌʜ Ɣ ɴєг(о) ʜ сьʒʜдɑ … 

св єтɑго ю ʜѣ ʜ сє ʌєжʜ Ɣ ɴ(є)го ʜ жєɴɑ єгвɑ  үє 

поʌожʜ(т)є мє Ɣ ɴєго ɑ сє ʒʜдɑ д ɑжє 

о(χ)мƔүɑɴıɴь ємƔ воʌьı Б є: ɴ(ь) (ɑ)ʒь пʜсχь п о … 

ћь 

sudija Gradêša 

Podbreţje kod 

Zenice (poslije 
1193) 

V: 252 

se сє 

вь дьɴʜ Б(ɑ)ɴɑ вєʌʜκ(ɑ)го κƔʌʜɴ(ɑ) Бѣшє 

г ɑ(д)ѣшɑ сƔʜдʜ(ѣ) вєʌʜ Ɣ ɴєг(о) ʜ сьʒʜдɑ … 

св єтɑго ю ʜѣ ʜ сє ʌєжʜ Ɣ ɴ(є)го ʜ жєɴɑ єгвɑ  үє 

поʌожʜ(т)є мє Ɣ ɴєго ɑ сє ʒʜдɑ д ɑжє 

о(χ)мƔүɑɴıɴь ємƔ воʌьı Б є: ɴ(ь) (ɑ)ʒь пʜсχь п о … 

ћь 

sudija Gradêša 

Podbreţje kod 

Zenice (poslije 
1193) 

V: 252 
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se сє 

вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴ(ɑ) ɑʒь Богдɑɴь ɴɑ д ɑгɑѣ ɴовʜ 

κɑмєɴʜ постɑвʜχь ɑ сє пʜсɑ вƔκɑш(ʜ)ɴɑ свомь 

гдɴʜ  ɑѣ κоʜ мє Бʜшє вєомѣ сьБʌƔдʜƔ ʒɑто моʌƔ 

вɑсь господо ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ ɴь є є үєтє вѣ 

Бʜтʜ κɑκо оɴь ɑ оɴь ɴє мо є κɑκо вʜ ʜ дɑ вʜстє 

дɑ ћєтє Ɣм ʜтʜ ʜ всʜ вʜ домƔ погʜɴƔтʜ п ɑвʜ ɑ 

пƔсть мʜ сʌɑвɑ үє тʜ сʌѣщ(ʜ) 

Dragaj 
Pojska kod 

Zenice (XV) 
V: 253 

se сє 

ʜ Бɑɴʜ пʜсɑχь κ ʜʌє жƔпɑɴь ɑʒъ пʜсɑχъ дєсʜвоʜ 

  … ɑБ ʜ ɑʒъ пʜсɑχь сє пʜсɑ  ɑдоχɴɑ κ ъстʜѣɴɴь 

дєсѣɴь ьɑть … євʜть пʜсɑ (Ɣ) дьɴʜ Бɑɴ(ɑ) 

стѣпɑɴ(ɑ) БогƔ дɑʜ ʒьд ɑвʜє ɑ мь(ɴ)ѣ жʜвоть ɑʒь 

пʜсɑ оБ ɑдь сʜүь мʜʌгост 

Kulinova ploĉa, 

natpisi u 
krugovima 

Biskupići-
Muhašinovići 

kod Visokog 

(XIV) 

V: 254 

se сє 

ʜ Ɣ томь стєћє ж(ʜ)χ  поүтєɴо ʜ сʌɑвɴо є є ʒɴɑχь 

дɑ є Ɣм … ɑ тɑʜ г єБь  Ɣүʜɴʜχ(ь) (Ɣ)ʒвƔκоχ  ʒɑ 

свогɑ  жʜвотɑ  БоyдƔћє(м)оy ʜ посʌ(ʜ) 

оyʒвƔүєɴ(ʜѣ) г єБɑ ɴɑ үєтв ьто ʌʜто тоʜ пʜсɑχь 

ɴɑ үƔɑɴ ɑ п ʜдɑʌʜ сє Б(ог)Ɣ ωБɑ ɴɑ ʌʜт(ʜ)χь κʜ … 

мь жʜв … 

 

Gornje Turbe 

kod Travnika 
(1451) 

V: 255 

se сє 
† вɑ (ʜ)мє: Бɑ: доБ огɑ: сє: ʒʜдɑ: мʜχɑʌь: свомƔ: 

гдɴ Ɣ: κɴєʒƔ: вƔκƔ  
knez Vuk 

Mali Mošunj 

kod Travnika 
(XV) 

V: 256 

se сє 
† ɑ сє ʌєжʜ  ɑдʜвоʜ  ʜʌʜћь ʜʒ  ɑмє 

κовɑүєпоʌɑɴʜɴь 
Radivoj Ilić 

Lipa kod Livna 

(XV) 
V: 260 

se сє 

сє˖ κƔћɑ˖ мʜʌƔтʜɴɑ˖ мɑ оєв(ʜћɑ) ʜ ɴєговє˖ 

жєɴє˖ вʌɑдʜсɑвє ʜ ɴʜю дʜтцє ʜ ʜ Ɣ ʜмє мʜʌƔтʜɴь 

дɑ сє˖ ɴʜтκо ь˖ ɴє стɑвʜ˖ ш ɴʜмь 

Milutin 

Marojević 

Carevac u 
Starom selu kod 

Glamoĉa (XV) 

V: 261 

se сє 

сє˖ κƔћɑ˖ мʜʌƔтʜɴɑ˖ мɑ оєв(ʜћɑ) ʜ ɴєговє˖ 

жєɴє˖ вʌɑдʜсɑвє ʜ ɴʜю дʜтцє ʜ ʜ Ɣ ʜмє мʜʌƔтʜɴь 

дɑ сє˖ ɴʜтκо ь˖ ɴє стɑвʜ˖ ш ɴʜмь 

Milutin 

Marojević 

Carevac u 

Starom selu kod 
Glamoĉa (XV) 

V: 261 

se сє сє ʌєжʜ κɴєʒь п ʜɴ knez Prin 
Šumnjaci kod 

Glamoĉa (XVI) 
V: 263 

se сє … сє пнсɑ дьѣɑкь кьɴєʒɑ χрьвɑтнɴɑ  

Osredak kod 

Doboja (1299-

1314) 

V: 278 

se сє 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 
Staro Selo kod 
Donjeg Vakufa 

(XIV-XV) 

V: 279 

se сє 

† сє ʌєжн сʌɑднмѣ снɴь  ɴɑ свон   ʒємʌ(н) … 

(пʌємє)ɴнтон  ɑ постɑ(вн)шє  сн Б … ьмь 

снɴовь  оБрɑд … н   мь 

Sladimja 
Štrepci kod 
Zovika (XV) 

V: 284 

se сє 

сє єсть поκоʜщє оБ ɑдɑ χ (ж)ʜүʜћɑ ʜ доБ ѣ жʜ(χ) 

ɴɑ сʜємь свѣтƔ ʜ ʌ(є)жє ɴ(ɑ) своєʜ ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ в ьχƔ мѣсχ ʜ постɑвʜ ɴɑ ɴмь сʜ 

Бѣʌгь сʜɴь єго 

Obrad Hr(ţ)iĉić 
Vakuf kod 
Šibošnice (XV) 

V: 285 

se сє 
ɑ сє ʌєжн пєтко рɑнковнћь ɴɑ своωн Бɑщнɴн 

корɑю сн Бʌгь постɑв(н) ωц(Ɣ) рɑнко 
Petko Rajković 

Koraj u 
Loparama 

(1463) 

V: 289 

se сє 

сє ʌєжʜ т (ʜ)вκо … ʜћь ɴɑ своєʜ … ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ʜ постɑвʜшє ɴɑ ɴємь сʜ Бʜгь үєтʜ ʜ 

сʜɴовє мʜод ɑгь ʜ  ɑтκо ʜ вєсєоκо ı ѣκоБь 

Tr(i)vko 

Stanovi kod 

Koraja u 

Loparama (XV) 

V: 292 

se сє 
† сє ʌєжʜ мнχɑʌь вєсєʌнɴовн(ћь) ɑ постɑвнстɑ 

внстɑ … ɴємь … мєɴ в … ɑтɑ … 

Mihal 
Veselinović 

Gornji 

Dragaljevac 
kod Bijeljine 

(XV) 

V: 294 
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se сє 

ɑ сє ʌєжʜ д ɑгоє юɴотʜћь тƔпьκовʜћ пʌємєɴʜтʜ 

свʜБьɴʜүɑɴʜɴь ɑ постɑвʜстɑ Бʜʌʜгь  в  сɴɑ 

мʜʌоБ ɑть ʜ п ʜБʜʌь ɑ тьκо ћє сʜ Бʜʌʜгь 

погƔБʜтʜ погƔБʜ гɑ Б ь 

Dragoje Junotić 

Tupković 

Peljave u 

Priboju (XV) 
V: 303 

se сє 

† сє ʌєжʜ Брɑтьмнω Б ɑнκовʜћь Боʌє ɑдовь 

ƔɴƔκь ɴɑ своωʜ ʒємьʌʜ пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ … ɑκовʜ 

… (т)ьκо ћє сʜ (Бʜ)ʌʜгь погƔБ(ʜ)тʜ погƔБʜ (г)ɑ Б гь 

† постɑвʜ Бʜʌ(ʜ)г сʜɴь єговь ɴɑʜмʌɑдʜʜ Б ɑтоʌь 

своємƔ ωтьцƔ ɴ … ɑ … т … 

Bratmio 

Brajković 

Peljave u 

Priboju (XV) 
V: 304 

se сє 
сє ʌєжн Боʌько ɴɑ своєн ʒєм(ʌ)н ɴɑ пʌємєɴнтон 

ɴɑ ʌєндсɴн 
Boljko 

Malešić kod 

Zvornika (XV-

XVI) 

V: 309 

se сє 

† сє ʌєжʜ мнʌьць црьɴнүь доБрѣ жнвь доБрѣ Ɣмрѣ 

снɴɑ Ɣ ɴєгɑ ɴє Бншє снɴовьць кɑмн спост(ɑ)вɑ н 

то мƔ пнсɑ кƔʌьдƔкь † 

Milac Crniĉ 
Pragani kod 
Zvornika (XIV-

XV) 

V: 310 

se сє 
† ɑ сє ʌєжʜ дɑБнжнвь мɑрьковнүь кон дɑɴь 

ʌєг(оχ)ь тнмє … Б(р)ɑть мон вƔкь поБнʌєжн 

Dabiţiv 

Markoviĉ 

ĐurĊevac na 

Drini (XV) 
V: 315 

se сє ɑ сє ʌєжʜ ωстоѣ крь(с)тнѣɴь ɴɑ ʒгƔɴо Ostoja 
Zgunja na Drini 

(XVI) 
V: 316 

se сє 
сє ʌєжʜ воʌьєдьɴь Ɣмрє ɑ сє ɴɑ ɴємь спостьвн 

дɑмѣьɴ 
Voljedan 

Podgradac kod 

Bratunca (XV) 
V: 318 

se сє 
сє ʌєжʜ воʌьєдьɴь Ɣмрє ɑ сє ɴɑ ɴємь спостьвн 

дɑмѣьɴ 
Voljedan 

Podgradac kod 

Bratunca (XV) 
V: 318 

se сє 
ɑ сє ʌєжʜ овдє стєпко рɑднвоєвнћь погрєБє сє вь 

ʌєто ʒво 

Stepko 

Radivojević 

Crnići kod 

Stoca (1564) 
V: 320 

se сє 
ɑ сє ʌєжʜ овдє стєпко рɑднвоєвнћь погрєБє сє вь 

ʌєто ʒво 

Stepko 

Radivojević 

Crnići kod 

Stoca (1564) 
V: 320 

se сє † сє ʌєжʜ вƔкосɑвь црьповнүь 
Vukosav 
Crpoviĉ 

Ljubljenica kod 
Stoca (XV) 

V: 321 

se сє ɑ сє ʌєжʜ скєɴдєрь Skender 

Fatnica kod 

Bileće (poslije 

1519) 

V: 322 

se сє ɑ сє ʌєжн рɑдоє нвɑɴншєвнћь 
Radoje 

Ivanišević 

MrĊanovići kod 
Gacka (XV-

XVI) 

V: 323 

se сє ɑ сє ʌєжн Брɑћко посʌƔжнχ(ь) момƔ поүтєɴо Braćko 
Kokorina kod 

Gacka (XV) 
V: 324 

se сє ɑ сє крсть мрɑтнʌɑ стєпɑɴовнћɑ 
Mratil 

Stepanović 

Kokorina kod 

Gacka (XVI) 
V: 325 

se сє 
† сє ʌєжн р(ɑд)нɴь ɑ ʒовомь мѣрɑк в(н)дѣɴовнүь ɑ 

постɑвн сь Брɑть єговь дрɑгьүнɴ(ь) 

Mêrak 
Vidênoviĉ 

Bijeljina (XIV) B: 2 

se сє † сє ʌєж(н) … ʒєм … жɑʌо … ɴɑ ɴєм … двɑ сы …  
Bijeljina 
(XIV/XV) 

B: 6 

se сє ɑ сє ʌєжн рɑБь Б …  

Bijeljina 

(XIV/XV) 
B: 7 

se сє ɑ сє ʌєж(н) ʌɑʒɑр(ь) … ьү … п(о)кɑн мє … прнпо Lazar 
Bijeljina 
(XIV/XV) 

B: 8 

se сє 

… (г)єорьгнє ɑ ʒовомь … доБрнχьɴнүь 

(пʌ)ємєɴнтн кɴєжɑɴнɴь сє постɑвн(шє) :д: снɴн: 

χр … 

Georgije 
Bijeljina 

(XIV/XV) 
B: 10 

se сє 
† ɑ сє: ʌєжн: Бѣʌосɑвь ʌƔүнүь Ɣ своє црьквє 

пʌємєɴнтє: постɑвншє кɑмєɴь: снɴовє с … Ɣ 
Bêlosav Luĉiĉ Bijeljina (XV) B: 11 

se сэ 

† Ɣ ʜмэ оцɑ ʜ сɴɑ ʜ стɑго дχ(ɑ) ɑ сэ цκʜ ɑћʌɑ 

мʜʌɑ ɑ ʒʜдɑ  Ɣ κъ смʜ ъ сʜɴъ г эвъ жƔп  Ɣ  Ɣɴъ 

ʜ ж(є)ɴɑ эгɑ пɑ(в)ʜцɑ 

Humaĉka ploĉa 
Humac kod 
Ljubuškog (XI) 

V: 14 

se сэ 
† сэ ʌэжıтъ ппъ тѣχодрɑгъ ɑ э ıмѣʌъ д съıɴовъ 

тэрэ рѣдъ эдıɴѣмъ годѣ стръı э 
pop Tjehodrag 

Lištani u 

Livanjskom 
polju (XII) 

Š: 11 

se сє 

† сє постɑвн Бнʌѣгь дрɑгосɑвь Боʌєсɑʌнкь 

Бʌɑкɑɴнɴь свонмн снɴнм(н) … (т)Ɣждєн ʒємʌн ɑ 

пнсɑ попь Богєʌɑ кƔүєвьць 
 

Bijeljina (XIV) B: 4 
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se сє 

сʜє: ʌєжʜ: мʜχоʜо: грɑχовүʜћь: прɑвє: в(ʜ)рє 

рʜмскє (к)оʜ: поүтєɴо (χ)оћɑшє ʜ (Б)огƔ сє 

мо(ʌɑ)шє: ʜ доБро (к)ɴʜгƔ: ʒɴɑ(шє дɑ)ʜ мƔ Бо(жє 

дƔ)шʜ д(ɑ) БƔдє (спɑсє)ɴь 

Mihojo 

Grahovĉić 

Brajkovići kod 

Bile (XVI) 
T: 3 

se сє 
ʜєʒƔсь ɑ сє ʌєжє дьвɑ Брɑтɑ рɑдʜвоʜ ʜ рɑдɑɴь ʜ 

Ɣмрʜє оБɑ Ɣ єдɑɴь дɑɴь 
Radivoj i Radan 

Podţablje kod 

Neuma (XVI) 
P:1 

se* с(є) 

ɑ сє ʌєжʜ с снɴом рɑднсɑвомь ɑ с(є) ʌєнжє ɴɑ 

свон пʌємєɴнтон овɑн кɑмнɴ ɴєɴɑд отɑц с вєүɴє 

помєɴн постɑвн снɴƔ мом жƔпɑɴƔ рɑдɑɴƔ н 

снɴƔ мƔ 

 

Šipovac u 

Podveleţju kod 
Mostara (XV-

XVI) 

V: 174 

se* сє ɑ сє крсть мнʌƔтɑ рɑдовɑɴнћ 
Milut 

Radovanić 

Burmazi kod 

Stoca (XV) 
V: 59 

se* сє ɑ сє ʌєжн снɴь мон прнБнʌо … н ɴєговь … Pribilo 

Šćenica u 

Popovu polju 
(XV) 

V: 119 

se* сє ɑ сє ʌєжн ɴнкоʌɑ вƔкдрɑговнћь 
Nikola 

Vukdragović 

Poljica u 

Popovu polju 
(?) 

V: 120 

se* сє ɑ сє ʌєжн доБрнш вƔкнћєвнћ 
Dobriš 
Vukićević 

Radmilović-

Dubrava kod 

Bileće (?) 

V: 139 

se* сє 
ɑ сє ʌєжн вƔкшь дƔБүєвнћь Брɑтнє ѣɑ сɑмь Бнω 

кɑко вн ɑ вн ћєтє Б(нтн) … 

Vukša 
Dubĉević 

Radmilović-

Dubrava kod 

Bileće (XV) 

V: 143 

se* сє ɑ сє ʌєжн кɑʌƔћєрь гʌнгорнє вєүɴɑ пɑмєть ємƔ 
kaluĊer 

Gligorije 

Radmilović-
Dubrava kod 

Bileće (XV-
XVI) 

V: 144 

se* сє † ɑ сє ʌєжн мон дƔнцɑ трωкоснћ Dujica Trokosić 
Vranja Dubrava 
kod Bileće (?) 

V: 146 

se* сє ɑ сє ʌ(єжн)…   
Kuti kod Dabra 
polja (?) 

V: 153 

se* сє 

ɑ сє ʌєжн мɑртнɴь вƔѣ воєвод(є) снɴь 

црьɴогорɑць ɑ сє ʌєжн рɑБь Бжн рɑшко 

рɑдовүнћь 

Martin Vuja i 

Raško 
Radovĉić 

Velika Gareva 

kod Gacka 
(XV-XVI) 

V: 161 

se* сє 

ɑ сє ʌєжн мɑртнɴь вƔѣ воєвод(є) снɴь 

црьɴогорɑць ɑ сє ʌєжн рɑБь Бжн рɑшко 

рɑдовүнћь 

Martin Vuja i 

Raško 

Radovĉić 

Velika Gareva 

kod Gacka 

(XV-XVI) 

V: 161 

se* сє ɴєкɑ сє ʒɴɑ крсть Бɑтрнћɑ сємнровнћь 
Batrić 

Semirović 

Brajĉevići kod 

Gacka (?) 
V: 164 

se* сє 

ɴєкɑ сє ʒɴɑ кɑмн ω(вь) Ɣснћє вь ɴɑвєʒє ɑ снɴ мƔ 

мноБрɑть н мнʌонко … ɴ Брɑтɑ простнть Богь … 

н 
 

Slivlje kod 

Gacka (XV-

XVI) 

V: 166 

se* сє 

ɑ сє ʌєжʜ с снɴом рɑднсɑвомь ɑ с(є) ʌєнжє ɴɑ 

свон пʌємєɴнтон овɑн кɑмнɴ ɴєɴɑд отɑц с вєүɴє 

помєɴн постɑвн снɴƔ мом жƔпɑɴƔ рɑдɑɴƔ н 

снɴƔ мƔ 

 

Šipovac u 

Podveleţju kod 
Mostara (XV-

XVI) 

V: 174 

se* сє ɑ сє пнсɑ ǂ ɑдθс ʌɑ … рɑ … дѣ …  

Rataj u 
Miljevini kod 

Foĉe (1492) 

V: 188 

se* сє 
ɑ сє ʌєжн рɑБ Божн гомБɑʌнүь үƔж(д)ɴомє жєʌєт 

овог свѣтɑ 
Gombaliĉ Goraţde (1568) V: 191 

se* сє 
ɑ сє пʜсɑ вʌκɑɴ ʜ п ʜБүєвʜћь (ɴ)ɑ своємь 

с(т) ѣцʜ  
Tiĉići kod 
Kaknja (XV) 

V: 243 

se* сє 

ɑ сє ʌєжʜ доБ ʜ гдɴь гость мʜшʌєɴь κомƔ Бʜшє 

п ʜ … по Ɣ єдБʜ ɑв ɑмь своє вєʌʜκо 

гостоʌƔБство (гд)ɴє доБ (ʜ) κɑдɑ п ʜдєшь п ʜдь 

гд ɑ ɴɑшєгɑ ʜсƔ єдɴо … мєɴʜ ʜ ɴɑсь своʜχь 

 ɑБов пʜсɑ г м 

gost Mišljen 
Puhovac kod 
Zenice (poslije 

21.1.1404) 

V: 249 

se* сє 
ɑ сє ʌєжн … ьць χор(н)ћь ɑ постɑв(н) (ɴ)ɑ ɴємь 

Бѣʌѣ(гь) … стɑɴь Бр(ɑть) ıє го †  

Lipik kod 

Bijeljine (XV) 
V: 295 
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se* сє 

† сє ʌєжʜ Брɑɴко вєрьков(нћь) … ʒємʌн ɴɑ 

пʌємєɴнтон п … ɴɑ ɴємь Брɑтнѣ Бѣʌѣгь 

мнʌьБрɑть н мнʌько  н снɴь о … нʌько ɑ пнсɑ гɑ 

прѣрɑдь днѣ(к)ь тврьдѣɴовнүь 

Branko 

Verković 

Kikaĉi kod 

Tuzle (XV) 
V: 297 

se* сє 
… мʌ … ɴ … он ɑ сє … ɑвнстɑ … ѣгь … в… сɴь 

трьдоє ɑ тон пнсɑ гонүнɴь попь  

Trnjaĉka u 

Tobutu (XV) 
V: 301 

se* сє 

† ɑ сє ʌєжʜ дɑБʜжʜвь д ɑшκовʜћь ɴɑ своєʜ ʒємʌʜ 

ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ κɑдɑ χтєχь поБʜтʜ тɑдɑ ʜ Ɣм ѣχь 

Ɣсѣүє ɴɑ мє κɑмʜ мʜʌƔтʜɴь κɑБʌовʜћь Ɣ годƔшʜ 

ɑ пʜсɑ ɴʜκоʌɑ д ɑгоʌєвʜћь 

Dabiţiv 

Drašković 

Brkići kod 

Kalesije (XV) 
V: 306 

se* сє 
сє ʌєжʜть дрɑгьць тнχьмнʌнть кь(д)н χьтѣχь Бнтн 

тьгн ɴє Бнχь 
Dragac Tihmilit 

Brkići kod 
Kalesije (XV) 

V: 307 

se* сє 

… ʌєжʜ Б  …  ьдоєвʜүь (ɴ)ɑ ʒємʌʜ тƔжд(ʜ) 

постɑвʜ ɴɑ ɴь … єɴь п ѣχтѣɴь  ɑдосɑʌ(ʜү)ь 

пɑсто ɑκь мƔ ʜ ωʒ ьκо сʜɴь м(Ɣ) доБ ʜ жʜвь ʜ 

Ɣм (ѣ) сє (п)ʜсɑ д ɑгоє дʜѣ(κ)ь 

 

Zaselak kod 

Zvornika (XV) 
V: 311 

se* сє 
ɑ сє ʌєжʜ рɑдоє прнгоєвнүь оБрɑдовнү(ь) ɑ 

постɑ(в)н Бѣʌѣгь мɑтн тврьднсɑвɑ 

Radoje 

Prigojeviĉ 
Obradoviĉ 

Košarići kod 

Ugljevika (XV) 
V: 314 

se* сє 
ɑ сє пнсɑ врсɑɴь косɑрнүь сƔжɑɴь кон сє ɴє 

рɑдƔє  

Blagajgrad 

(XV) 
V: 20 

se* сє 
ɑ сє пнсɑ врсɑɴь косɑрнүь сƔжɑɴь кон сє ɴє 

рɑдƔє  
Blagajgrad 
(XV) 

V: 20 

se* сє 
ɑ сє ʌєжє двɑ мʜʌшоєвʜћɑ ɑʌʜѣɑ ʜ юсƔпь ʜ тоʜ 

г ɑдʜ Бгдɑɴь κвɑүь со Ɣсємь 

Alija i Jusup 
Milošević 

Graĉanica kod 
Gacka (XV) 

S: 1 

se* сє сє ʌєжʜ жɑрко Ţarko 
Brajkovići kod 

Bile (XVI) 
T: 5 

se* сє сє: ʌєжʜ: пɑвɑо: пʌɑв:ʜүʜћь ɑ пʜшє: мʜʌʜвоʜ Pavao Plaviĉić 
Brajkovići kod 

Bile (XVI) 
T: 4 

se* сє 

сє ʌєжʜ ʌƔкь сʜɴь пɑвʌɑ пʌɑвʜүʜћь ɑ сє пʜшє 

Брɑть ɴєговь рɑдʜɴь Брɑтє доБɑрь тʜ вь дƔшʜ 

твоє ɴɑ ʌ … 

Luka 
Brajkovići kod 

Bile (XVI) 
T: 6 

sebê сєБѣ 

Ɣ (ʜ)мє вєʌьκо(гɑ) κɑʒɴьцɑ ɴєсьпʜɴє Б ьтɑ 

поʒʜдɑ Бѣʌоκɑ κɑʒɴьцɑ ɴєсьпʜɴƔ свогɑ 

господʜɴɑ ʜ ос(т)ɑвʜ сєБѣ мѣсто поʌьгь своєгɑ 

господʜɴɑ 

kaznac Nespina 
Malo Ĉajno kod 

Visokog (XIII) 
V: 247 

sebi сєБʜ 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 

Staro Selo kod 

Donjeg Vakufa 
(XIV-XV) 

V: 279 

seĉe сєүє 
ɑ сє ʌєжн твртко вƔкɑць ɑ сн Бнʌєг сєүє ƔɴƔк мƔ 

нвɑɴко н пнсɑ 
Tvrtko Vukac 

Kapavica kod 

Ljubinja (XV-

XVI) 

V: 204 

sêĉe сѣұє 
† ɑ сє ʌєжн Божндɑрɑ вƔкɑұнћь ɑ сѣұє грƔБɑұь 

кɑмн 

Boţidar 

Vukaĉić 

Opliĉići kod 
Ĉapljine (oko 

1477) 

V: 34 

sêĉe сѣүє † ɑ сє сѣүє грƔБɑүь  

Opliĉići kod 
Ĉapljine (oko 

1477) 

V: 35 

sêĉe сѣүє 

† ɑ сєн ʌєжн кɴєʒ(ь) рɑднвон вʌɑтковнћь Ɣ тон 

врнмє ɴɑнБоʌн мƔжь Ɣ дƔБрɑвɑχь Бнχь … ɑ вƔрєБ 

ʌɑвь сєн сѣүє грƔБɑүь ковɑүь 

knez Radivoj 
Vlatković 

Opliĉići kod 

Ĉapljine (oko 

1477) 

V: 36 

sêĉe сѣұє † ɑ сє ʌєжн рɑдоє Богұнɴнћь † ɑ сє сѣұє грƔБɑұь 
Radoje 

Bogĉinić 

Opliĉići kod 

Ĉapljine (oko 

1477) 

V: 37 
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sêĉe сѣүє ɑ сє сѣүє грƔБɑүь кɑмн  

Boljuni kod 

Stoca (oko 

1477) 

V: 67 

sêĉe сѣүє ɑ сє сѣүє г ƔБɑүь κɑмʜ ɴɑ вƔκшƔ ʒɑ пєть  ɑɴɑ Vukša 

Boljuni kod 

Stoca (oko 

1477) 

V: 68 

sêĉe сѣүє 

ɑ сє ʌєжє Богɑвɑць ʜ тɑ ɑχь БоʌƔɴовʜұь с ѣмє ɫ ɑ 

сє сѣүє: г ƔБɑүь моʌƔ сє Божє помʜʌƔʜ мє 

мʜʌостʜ твоє 

Bogavac i 

Tarah 
Boljunoviĉ 

Boljuni kod 

Stoca (oko 
1477) 

V: 63 

sêĉe* сѣүє сѣүє (κɑ)мʜ вʌɑдʜмʜ  ɑ пʜсɑ мʜт ов(ʜ)ћ  

Crkvina na 

Glasincu (?) 
V: 228 

sedam сєдɑмь 

… (ʌ)єжє вєсєоκо гоʌoБовʜћь ɴɑ свωʜ ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜто ɑ постɑвʜ ɴєговʜχь сєдɑмь сʜɴовь ɴɑ 

ɴємь Бʜʌʜгь 

Veseoko 

Golobović 

Snijeţnica kod 

Zvornika (XV) 
V: 305 

sêe сѣє 
ɑ сѣє вєʌн мнʌɑть прнпүнɴ(н)ћь үнємь сʌƔжнχь 

тємь покоєɴь Бнχь 
Milat Pripĉinić 

Ţivanj kod 
Nevesinja 

(XIV-XV) 

V: 179 

sega сєгɑ 

† ɑ сє ʌєжʜ вогьұʜɴь κьɴєʒɑ стʜпκɑ Ɣ … ʜћɑ сʜɴь 

ɴɑ сьвоѣоʜ ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ д Ɣжʜɴо 

жɑʌʜтє мє мʌɑдь сʜ сєгɑ свʜтɑ отʜдоχь ɑ єдьɴь 

Бʜχь Ɣ мɑʜκє ɑ сє пʜсɑ Ɣгɑ ɑκь 

Vogĉin 
Kotorac kod 
Ilidţe (XV) 

V: 207 

sego сєго 
ɑ снє поүʜвɑ κɴєʒ  ɑдʜү смє ɴʜ  ɑБ Божʜ тʜто  

χ ɑмɑ сєго 
knez Radiĉ 

Draĉevo u 
Popovu polju 

(XV) 

V: 107 

sej сєн 
ɑ сєн ʌєжн рɑдовɑɴ рɑконвнћ прокʌєть тко ћє 

тƔћнɴ ʌєү вєћє ɴєгово пʌємє 

Radovan 

Rakojvić 

Ĉerin kod 

Ĉitluka (XIV) 
V: 5 

sej сєн 

† ɑ сєн ʌєжн кɴєʒ(ь) рɑднвон вʌɑтковнћь Ɣ тон 

врнмє ɴɑнБоʌн мƔжь Ɣ дƔБрɑвɑχь Бнχь … ɑ вƔрєБ 

ʌɑвь сєн сѣүє грƔБɑүь ковɑүь 

knez Radivoj 
Vlatković 

Opliĉići kod 

Ĉapljine (oko 

1477) 

V: 36 

sej сєн 

† ɑ сєн ʌєжн кɴєʒ(ь) рɑднвон вʌɑтковнћь Ɣ тон 

врнмє ɴɑнБоʌн мƔжь Ɣ дƔБрɑвɑχь Бнχь … ɑ вƔрєБ 

ʌɑвь сєн сѣүє грƔБɑүь ковɑүь 

knez Radivoj 
Vlatković 

Opliĉići kod 

Ĉapljine (oko 

1477) 

V: 36 

sej сєн ɑ сєн ʌєжн рɑдосɑвь рɑднүєвнћь 
Radosav 

Radiĉević 

Kruševo kod 

Stoca (poslije 
1477) 

V: 40 

sej сєн 
† ɑ сєн ʌєжʜ жƔпɑɴь мєдƔʌʜɴь ɴʜκɑдɑ мɴого ɴє 

ʜмɑχь ɑ ɴʜκɑдɑ ɴʜщɑ ɴєстɑ ɑ дѣχь 
ţupan Medulin 

Vrpolje kod 
Trebinja (XIV) 

V: 115 

sej сєʜ 

† вь дɴʜ гдɴɑ воєдє сɑɴдѣʌɑ ɑ сєʜ ʌєжʜ κɴєʒь 

поκ ɑѣць ωʌʜвє овʜћь Б ɑтʜω ʜ вʌɑстєʌє ѣ 

поκ ɑѣць гɴƔ момƔ сʌƔгɑ що моχь вь п ɑвɑдʜ 

тоʌʜκо χоχь Ɣ момь домʜ Богь мʜ подʜʌʜ ѣ 

могɑχь гɴɑ могɑ ʜ д Ɣгɑ могɑ Ɣ поүтєɴʜ п ʜѣтʜ 

ʜ Ɣ томь момь доБ ʜ догє см ьть Ɣ в ємє жнвотɑ 

домь моѣ ωжɑʌостнχь 

knez Pokrajac 

Oliverović 

Vrpolje kod 

Trebinja (1413) 
V: 117 

sej сєн 
ɑ сєн крсть цвнєткɑ дрɑгншнћɑ Ɣ вєʌнкƔ 

Ɣмрнєχь жɑʌощƔ тнмь 

Cvjetko 

Dragišić 

Simiova kod 

Bileće (1727) 
V: 155 

sej сєн ћƔрь сєн крнст  

Simiova kod 
Bileće (XVII-

XVIII) 

V: 156 

sej сєн 
ɑ сєн постɑвн внтоє ɴɑ сє н ɴɑ своєƔ мнʌƔ н 

дрɑгƔ кƔћɴнцƔ 

Vitoje i njegova 

kućnica 

Slivlje kod 

Gacka (XV-
XVI) 

V: 165 

sej* сєн ɑ сєн ʌєжн дєɴɑ мɑтн попɑ вƔкɑшнɴɑ Dena 

Velika Gareva 

kod Gacka 
(XV-XVI) 

V: 162 

sêkoše сѣκошє 

вɑ ʜмє Божʜє ɑ сє ʌєжʜ оʒ ʜɴь κопʜєвʜћь 

жƔпɑɴь κɴєʒɑ пɑвʌɑ сє пʜсɑ дʜѣκь мʜʌосɑʌʜћь 

 ɑдоє ʜћь см ьтʜ ɴє поʜсκɑχь ɴɑвʜдѣɴь 

κ ɑʌєвсв(ɑ) Босɑɴсκогɑ ʜ госпоцтвɑ с ьБьсκогɑ 

ʒɑ могɑ гɴɑ сʌƔжБƔ Бодошє мє ʜ сѣκошє мє ʜ 

стѣ ɑшє ʜ тƔʜ см ьтʜ ɴє допɑдоχь ʜ Ɣм ʜχь ɴɑ 

 ощство χ ʜство ʜ гɴ мє воєводɑ ωκ ʜʌʜ ʜ 

Ɣκопɑ ʜ поБѣ(ʌѣ)жʜ 

Ozrin Kopijević 
Varošište u 

Borĉu (XV) 
V: 224 
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sektebra сєκьтєБ ɑ 

† мсцɑ сєκьтєБ ɑ Ɣ т єтʜ ɴɑ дєстє дьɴь п ѣстɑвʜ 

сє  ɑвь Бж ʜ ћєо гʜѣ : ɴɑ вєүє ʜє χв  ɑ дɴє ɑ 

ʜмєɴємь жƔпɑɴь κ ьɴѣ 

ţupan Krnja 
AranĊelovo kod 

Trebinja (XIII) 
V: 133 

selêh сєʌѣχь 
… (ст)ɑго до y χ ɑ ѣ ж(оyпɑɴь) … (ц) ьκьвь св єтɑг(о) 

… (с)воʜχь сєʌѣχь оy д(ɴʜ) … (сʌ)ɑвьɴɑго ɴємɑɴє 
Blagajski natpis Blagaj (1194) V: 19 

sem сємь 

см 1701 † χс кɑ сы ст  ын н Бжств  ɴн χрɑмь ст  го 

оц(ɑ) … ɴнкоʌн сьʒндɑ сє н ωБɴовн вь (ʌ)ѣто 

 ʒмв  трƔдн жє сє ω сємь (с)тѣмь χрɑмє вωєводɑ 

рɑдоє χр(ɑБрєɴь) 

Crkva sv. 
Nikole 

Trijebanj kod 
Stoca (1534) 

V: 50 

Semirović* сємнровнћь ɴєкɑ сє ʒɴɑ крсть Бɑтрнћɑ сємнровнћь 
Batrić 

Semirović 

Brajĉevići kod 

Gacka (?) 
V: 164 

Semorad сєморɑд 
ɑ сє ʌєжн вʌɑћ вʌɑднсɑʌнћ пншє сєморɑд снүє 

вƔк ɴɑ ωцɑ 
VlaĊ Vladisalić 

Boljuni kod 
Stoca (XV-

XVI) 

V: 66 

Semorad сєморɑд пншє сєморɑд  

Boljuni kod 

Stoca (XV-

XVI) 

V: 69 

Semorad сємо ɑд 
ɑ сє ʌєжʜ  ɑдʜүь ɑ Б ɑт сʜүє д ɑгʜшɑ ɴɑ Б ɑт(ɑ) 

ɑ сє пʜшє дʜκь сємо ɑд Ɣсʜүє κовɑү мʜʌʜћ 
Radiĉ 

Boljuni kod 

Stoca (XV-
XVI) 

V: 70 

Semorad сємо ɑд ɑ сє ʌєжʜ ʌƔБʜцɑ вʌɑтκовʜцɑ пʜшє сємо ɑд 
Ljubica 
Vlatkovica 

Boljuni kod 
Stoca (XV) 

V: 76 

Semorad сємо ɑд 
ɑ сє ʌєжʜ доБ ʜ юɴɑκь ʜ чоєκ вʌɑтκо вƔκовʜћ 

пʜшє сємо ɑд 
Vlatko Vuković 

Boljuni kod 
Stoca (XV) 

V: 77 

Semorad сємо ɑдь 
ɑ сє ʌєжʜ доБ ɑ вʌɑдʜκовκɑ є ʜɴɑ вƔκоцɑмʜћ 

пʜшє дʜκь сємо ɑдь 

Jerina 

Vukocamić 

Boljuni kod 

Stoca (XV) 
V: 78 

Semunović сємƔɴовнћь овƔ кɑмєɴнцƔ Ɣснєүє Бошко сємƔɴовнћь  

Gradac kod 
Hutova (XVI-

XVII) 

V: 27 

sênâ сѣɴь † ɑ сє сѣɴь попɑ Богүʜɴɑ  

Police kod 

Trebinja (XIV-

XV) 

V: 127 

sestrom сєст ом(ь) 
… пɑɴь (с) своомь сєст ом(ь) ɑмɴь ɑ сє пʜшє 

Б ɑʜκо с ʜє Бо … ʒɑ вм …  

Gornja 

Kukavica kod 
Rogatice (?) 

V: 210 

sestrom сєст омь 

ɑ сє ʌєжʜ вƔκь сʜɴь κɴєʒɑ ωБ ɑдɑ (с) сєст омь 

єʌомь ʜ поκɑмєɴовɑ гɑ мɑтʜ ɑɴɑ κʌєть ʜ 

п оκʌ(є)ть тκо ћє κ є(ɴƔ)тʜ Ɣ мє 

Vuk i Jela 

Podgradinje u 

Gornjem 
Hrasnu (XV-

XVI) 

V: 83 

sgriših сгрншнχь 

† ɑ сє пншє рɑдовɑць вƔкɑɴовнћь кƔн ʒɴɑχь 

цьрнɴƔ Ɣ воєводє н догь мƔ ɴє сгрншнχь 

прнѣтєʌє ɴє нʒгƔБнχь 
 

Hutovo (XV) V: 29 

si сн сн є гроБ пɑвʌовнћɑ нвɑɴɑ Ivan Pavlović 

Bukovica kod 

Konjica (prije 
1463) 

V: 8 

si сн 
сн кɑмнɴь вɑрдɑ үн ʌн ѣ Бнω үн ʌн є сɑдє үн ʌн 

ɴєћ Бтн  

Kosor kod 

Blagaja (prije 

1411) 

V: 21 

si сн 

† снє ʌєжн доБрн рɑдоє снɴь воєводє стнпɑɴɑ 

ɴ(ɑ) свон Бɑщʜɴʜ ɴɑ Бɑтɴогɑχь сн Бнʌнгь постɑвн 

ɴɑ мє Брɑть мон воєводɑ пєтɑр 

Radoje 
Radimlja kod 
Stoca (oko 

1477) 

V: 45 

si сн 
ɑ сɑ жƔпɑɴнцɑ рƔдн прн(тє)шкн дɑɴ кто дɑ сн 

ʒɴɑдɑшє 
ţupanica Rudi 

Gorica kod 
Stoca (XV) 

V: 54 

si сн 
ɑ сє ʌєжн дɑБнжнвь рɑдωвɑɴωвнћь үωүє тɑкω дɑ 

сн Бʌɑг 

Dabiţiv 

Radovanović 

Ubosko kod 

Ljubinja (XV) 
V: 98 

si сн 
ɑ сн ɴɑ крьстƔ рɑдоѣ мрькшнћɑ стɑχь Богɑ 

моʌєћє н ʒʌɑ ɴє мнсʌєћє н ƔБн мє громь 
Radoje Mrkšić 

Djedići kod 
Trebinja (XV-

XVI) 

V: 118 

si сн 
сн χрɑмъ повн поп вƔүωсɑв ɑ с ɴємь χрнстɴн 

Бжон мɑрко кɑмн сɑпнсɑ сто домь 

Crkva sv. 

Nikole 

Panik kod 

Bileće (1474) 
V: 134 

si сн 

† ɑ сн гроБь … мнрƔшн … грɑднχ ʒɑ ово поүнв 

… ɑ тн н ѣ сɑ(мь) … кɑко н вн ɑ вн ћ(єтє Бн)тн 

кɑко н ѣɑ 
 

Gornje selo kod 

Bileće (XV) 
V: 137 
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si сн ɑ сн кɑмн пɑвʌɑ жƔпɑɴовнћɑ 
Pavao 

Ţupanović 

Gradina kod 

Gacka (XV-

XVI) 

V: 163 

si сн 
† сн Бʌгь кɴєʒɑ тврьднсɑвɑ Брснɴћ поүтєɴ внтєʒ 

ωвдн ѣдɴь дондє 

knez Tvrdisav 
Brsin(i)ć 

Bujakovina u 

Mreţici kod 

Foĉe (XIV-XV) 

V: 187 

si сн 
ɑ сє ʌєжн твртко вƔкɑць ɑ сн Бнʌєг сєүє ƔɴƔк мƔ 

нвɑɴко н пнсɑ 
Tvrtko Vukac 

Kapavica kod 

Ljubinja (XV-

XVI) 

V: 204 

si сʜ 

† ɑ сє ʌєжʜ вогьұʜɴь κьɴєʒɑ стʜпκɑ Ɣ … ʜћɑ сʜɴь 

ɴɑ сьвоѣоʜ ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ д Ɣжʜɴо 

жɑʌʜтє мє мʌɑдь сʜ сєгɑ свʜтɑ отʜдоχь ɑ єдьɴь 

Бʜχь Ɣ мɑʜκє ɑ сє пʜсɑ Ɣгɑ ɑκь 

Vogĉin 
Kotorac kod 

Ilidţe (XV) 
V: 207 

si сʜ 

ʜ погʜБє ɴɑ Бою дєспотовƔ ɑ сʜ є Бʜʌгь мɑχмƔтɑ 

Б ɑɴκовʜћɑ ɴɑ своʜ Бɑштʜɴє ɴɑ пєт овƔ поʌƔ дɑ 

є Бʌɑ с овєɴɑ  Ɣκɑ κоѣ сʜєүє ʜ пʜсɑ 

Mahmut 

Branković 

Brankovići kod 
Rogatice (1454-

1459) 

V: 225 

si сʜ ɑ сʜ Бʜʌєгь сƔʌʜмɑɴɑ ошκопʜцє 
Suliman 

Oškopica 

Dumanjići kod 

Rogatice (XV-

XVI) 

V: 230 

si сн 
† ɑ сє ʌєжн сто(ѣ)ɴь Ɣтоʌовнүь ɴɑ своєн ʒємʌн ɴɑ 

пʌємєɴнто сн постɑвн остоѣ Брɑть єго 
Stojan Utoloviĉ 

ĐurĊevik u 
Gostilji kod 

Ţivinica (XIV-

XV) 

V: 240 

si сʜ 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтг ɑ дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

κɴєʒь Бɑтʜћь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ 

мʜʌостʜю Бжʜ омь ʜ сʌɑвɴогɑ гɴдɴ ɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ κɴєʒь Босɑɴьсκʜ ɴɑ вʜсоκомь сє поБоʌʜχь 

ɴɑ дƔБоκƔмє мє дɴь доʜдє сʜ Бʜʌʜгь постɑвʜ 

госпоѣ вƔκɑвɑ с моʜмʜ доБ ʜмʜ жʜвƔ мʜ вѣ ɴо 

сʌƔжɑшє ʜ м твƔ мʜ посʌƔжʜ 

knez Batić 

Kopošići kod 
Ilijaša 

(16.8.1420-

18.8.1421) 

V: 245 

si сʜ 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 

Staro Selo kod 

Donjeg Vakufa 
(XIV-XV) 

V: 279 

si сʜ 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 
Staro Selo kod 
Donjeg Vakufa 

(XIV-XV) 

V: 279 

si сн 

† сє ʌєжн сʌɑднмѣ снɴь  ɴɑ свон   ʒємʌ(н) … 

(пʌємє)ɴнтон  ɑ постɑ(вн)шє  сн Б … ьмь 

снɴовь  оБрɑд … н   мь 

Sladimja 
Štrepci kod 
Zovika (XV) 

V: 284 

si сʜ 

сє єсть поκоʜщє оБ ɑдɑ χ (ж)ʜүʜћɑ ʜ доБ ѣ жʜ(χ) 

ɴɑ сʜємь свѣтƔ ʜ ʌ(є)жє ɴ(ɑ) своєʜ ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ в ьχƔ мѣсχ ʜ постɑвʜ ɴɑ ɴмь сʜ 

Бѣʌгь сʜɴь єго 

Obrad Hr(ţ)iĉić 
Vakuf kod 
Šibošnice (XV) 

V: 285 

si сн 
ɑ сє ʌєжн пєтко рɑнковнћь ɴɑ своωн Бɑщнɴн 

корɑю сн Бʌгь постɑв(н) ωц(Ɣ) рɑнко 
Petko Rajković 

Koraj u 
Loparama 

(1463) 

V: 289 

si сʜ 

(пʌє)мєɴʜтʜ гост … ʜɴь … ɑв … є: Бʜʌʜгь :г: 

сʜɴовє: п ьвьκо ʜ  ɑд(мʜ)ʌь: ʜ  ɑдʜɴ(ɑц)ь тκо ћє 

сʜ Бʜʌʜ(г) … ʜтʜ (п)огƔБʜ гɑ Богь 
 

Puškovac kod 

Koraja u 

Loparama (XV) 

V: 290 
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si сʜ 

сє ʌєжʜ т (ʜ)вκо … ʜћь ɴɑ своєʜ … ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ʜ постɑвʜшє ɴɑ ɴємь сʜ Бʜгь үєтʜ ʜ 

сʜɴовє мʜод ɑгь ʜ  ɑтκо ʜ вєсєоκо ı ѣκоБь 

Tr(i)vko 
Stanovi kod 
Koraja u 

Loparama (XV) 

V: 292 

si сʜ 

ɑ сє ʌєжʜ д ɑгоє юɴотʜћь тƔпьκовʜћ пʌємєɴʜтʜ 

свʜБьɴʜүɑɴʜɴь ɑ постɑвʜстɑ Бʜʌʜгь  в  сɴɑ 

мʜʌоБ ɑть ʜ п ʜБʜʌь ɑ тьκо ћє сʜ Бʜʌʜгь 

погƔБʜтʜ погƔБʜ гɑ Б ь 

Dragoje Junotić 

Tupković 

Peljave u 

Priboju (XV) 
V: 303 

si сʜ 

† сє ʌєжʜ Брɑтьмнω Б ɑнκовʜћь Боʌє ɑдовь 

ƔɴƔκь ɴɑ своωʜ ʒємьʌʜ пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ … ɑκовʜ 

… (т)ьκо ћє сʜ (Бʜ)ʌʜгь погƔБ(ʜ)тʜ погƔБʜ (г)ɑ Б гь 

† постɑвʜ Бʜʌ(ʜ)г сʜɴь єговь ɴɑʜмʌɑдʜʜ Б ɑтоʌь 

своємƔ ωтьцƔ ɴ … ɑ … т … 

Bratmio 

Brajković 

Peljave u 

Priboju (XV) 
V: 304 

si сн 
сн Бѣʌѣгь пост(ɑ)вн … п … ɑ Бог … он … ʌн … он 

… БрɑтƔ жнвь Бн внүємь ѣ нп …  

Gradina u 

Šetićima kod 

Zvornika (?) 

V: 308 

si сн 

н постɑвн Бѣʌѣгь сн: снɴь мƔ: вʌькь: н Брɑтнѣ: 

ɴєгов ʌƔБѣɴь: н мєдошь: н прн(Б)нʌь: … :тько үє 

пнсɑɴнє: снє погƔБнтн: прокʌєть: Богомь: н 

снɴомь 

 

Košarići kod 

Ugljevika (XV) 
V: 313 

si сьʜ 

… (ʌ)єжʜ κ … Б ɑтосɑʌʜћ ɴɑ своʜ ʒємʌʜ ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ вʜсо ɑχь ʜ ɑ постɑвʜ сьʜ Бѣʌʜгь 

дьвɑ сʜɴɑ Божʜүьκо ʜ д ɑгƔʌʜɴь 

Bratosalić 
Piperi u 

Loparama (XV) 
V: 286 

si* сн 

† ɑ сн ʌєжн д(о)Брнʌо БоБɑɴь н Брɑт мƔ внгɑɴь н 

снɴь мƔ нвɑɴншємь н ωво ʌєгосмо ɴɑ с(в)он 

Бɑщнɴон 

Dobrilo Boban, 

Viganj i Ivaniš* 

Ţakovo u 
Popovu polju 

(XV) 

V: 103 

siĉ сʜүь 

ʜ Бɑɴʜ пʜсɑχь κ ʜʌє жƔпɑɴь ɑʒъ пʜсɑχъ дєсʜвоʜ 

  … ɑБ ʜ ɑʒъ пʜсɑχь сє пʜсɑ  ɑдоχɴɑ κ ъстʜѣɴɴь 

дєсѣɴь ьɑть … євʜть пʜсɑ (Ɣ) дьɴʜ Бɑɴ(ɑ) 

стѣпɑɴ(ɑ) БогƔ дɑʜ ʒьд ɑвʜє ɑ мь(ɴ)ѣ жʜвоть ɑʒь 

пʜсɑ оБ ɑдь сʜүь мʜʌгост 

Kulinova ploĉa, 

natpisi u 

krugovima 

Biskupići-

Muhašinovići 
kod Visokog 

(XIV) 

V: 254 

siĉe снүє 
ɑ сє ʌєжн вʌɑћ вʌɑднсɑʌнћ пншє сєморɑд снүє 

вƔк ɴɑ ωцɑ 
VlaĊ Vladisalić 

Boljuni kod 

Stoca (XV-

XVI) 

V: 66 

siĉe сʜүє 
ɑ сє ʌєжʜ  ɑдʜүь ɑ Б ɑт сʜүє д ɑгʜшɑ ɴɑ Б ɑт(ɑ) 

ɑ сє пʜшє дʜκь сємо ɑд Ɣсʜүє κовɑү мʜʌʜћ 
Radiĉ 

Boljuni kod 
Stoca (XV-

XVI) 

V: 70 

siĉe снүє мнʌнћ ков(ɑ)ү снүє  

Boljuni kod 

Stoca (XV-
XVI) 

V: 73 

siĉe снүє ɑ сє ʌєжн пєтɑр вƔкүнћ ɑ снүє пєтко ɴɑ Брɑтɑ Petar Vukĉić 

Boljuni kod 

Stoca (XV-
XVI) 

V: 74 

siĉe снүє 
ɑ сє ʌєжн рɑднү вʌɑднсɑʌнћ ɑ снүє ɴɑ мє ωтɑц 

Божє тн гɑ помоʒн 

Radiĉ 
Vladisalić 

Boljuni kod 

Stoca (XV-

XVI) 

V: 75 

sigu сʜгƔ 
(с)є ʌєжʜ … ɑүɑɴʜɴь: ɴɑ своєʜ ѣκоʜ ʒємʌʜ ɑ 

по(с)тɑвʜ: сʜгƔ :в: сʜɴɑ д ɑгѣ: ʜ Богдɑɴь:  

Tutnjevac u 

Loparama (XV) 
V: 293 

sije снє 
ɑ сє ʌєжє ɴɑ оБрɑдɑ довнћɑ гроБɴнцн снє Брɑнкє 

ʌƔкɑ ѣ ɴє могƔ Бнтн кɑко Бнћєтє 
Luka 

Svitava kod 

Ĉapljine (XVI-
XVII) 

V: 30 

sije снє 

† снє ʌєжн доБрн рɑдоє снɴь воєводє стнпɑɴɑ 

ɴ(ɑ) свон Бɑщʜɴʜ ɴɑ Бɑтɴогɑχь сн Бнʌнгь постɑвн 

ɴɑ мє Брɑть мон воєводɑ пєтɑр 

Radoje 
Radimlja kod 
Stoca (oko 

1477) 

V: 45 

sije снє 

† ɑ снє ʌєжʜ пɑвκо  ɑдоχɴʜћь ωвʜ … Ɣсʜєκоχь 

ɴɑ сє ʒɑ жʜвотɑ моʌƔ вʜ сє Б ɑтьо ʜ господо 

ɴємоʜтє мʜ κостʜ п ѣт єсɑтʜ 

Pavko 

Radohnić 

Hodovo kod 
Stoca (XV-

XVI) 

V: 51 

sije снє ɑ снє ʌєжн поʒɴɑɴь Богдɑɴнћь 
Poznanj 
Bogdanić 

Premilovo Polje 

kod Ljubinja 

(XV) 

V: 87 

sije снє 
ɑ снє ʌєжн поχвɑʌн мн юɴɑкь рɑднχɴɑ н снє 

Ɣснєүє снɴ мƔ вƔкосɑвь 
Radihna 

Miljanovići kod 

Ljubinja (XV) 
V: 99 

sije снє 
ɑ снє ʌєжн поχвɑʌн мн юɴɑкь рɑднχɴɑ н снє 

Ɣснєүє снɴ мƔ вƔкосɑвь 
Radihna 

Miljanovići kod 

Ljubinja (XV) 
V: 99 
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sije снє 
ɑ снє поүʜвɑ κɴєʒ  ɑдʜү смє ɴʜ  ɑБ Божʜ тʜто  

χ ɑмɑ сєго 
knez Radiĉ 

Draĉevo u 

Popovu polju 

(XV) 

V: 107 

sije снє 

† ɑ сє ʌєжн ʒɑгорьц Брɑѣɴовнћь Брɑтнє кон 

вндн(тє) снє ʒʌɑмєɴнє Брɑтнє ѣ сɑмь Бнω кɑко вн 

ɑ вн ћєтє Бтн кɑко н ѣ 

Zagorac 

Brajanović 

Podbudovac 
kod Bileće 

(XV) 

V: 138 

sije снє 
ɑ снє ʌєжн рɑБь Божн дѣкь вƔѣɴь дрɑгншнћь 

простн мƔ Б є  грєχє 
Vujan Dragišić 

Njeganovići 

kod Bileće 

(XV) 

V: 147 

sije сʜє 

сʜє ʌєжʜ вƔκшɑь мʜт овʜћь ƔБʜшє мє ɴɑ сʌƔжБѣ 

гɴɑ могɑ мɑ ωсвєтʜ мє  ɑдє п ʜБʜсɑʌʜћь … κɑκо 

є вʜдʜто доБ омь ʜ г ɴомƔ 

Vukša Mitrović 

Zovi Do kod 

Nevesinja (prije 
1468) 

V: 172 

sije снє 
вɑ нмє ωцɑ сɴıьɑ н свɑтго дƔχɑ снє доБрн ʌєжнƔ 

ɑ сɑ мɴомь … кƔ  
Kalinovik 
(XVI) 

V: 184 

sije снє 
ɑ снє ʌєжн вƔкɑɴ рɑдоɴнћь ɑ мɴого ʌн сɑмь ʌєжо 

ɑ мɴого ʌн мн є ʌєжɑтн 
Vukan Radonić 

Davidovići kod 

Bileće (XV) 
V: 201 

sije снє 
† ɑ снє ʌєжн рɑднүь рɑдоєвнћь дондє мє крɑн Ɣ 

† ʒндɑ ɴɑ мє ћƔмонүь ɴо Брɑтн …  

Radiĉ 

Radojević 

Davidovići kod 

Bileće (XV) 
V: 202 

sije снє ɑ снє ʌєжн рɑдоє рɑвь Божн доБром внү Radoje 
Davidovići kod 

Bileće (XV) 
V: 203 

sije сʜє 

ɑ сʜє Бʜʌєгь поүтєɴогɑ вʜтʒɑ воєводє  ɑдʜвоѣ 

ωп ɑшʜћɑ доκʌє Бʜχь поүтєɴо ʜ гʌɑсʜто п єБʜχь 

ʜ ʌєгоχь Ɣ тƔћоʜ ʒємʌʜ ɑ Бʜʌєг мʜ стоʜ ɴɑ 

Бɑщʜɴʜ 

Radivoj 
Oprašić 

Oprašići kod 
Rogatice (XV) 

V: 226 

sije снє 
… Бно днɑ … ɑ снє ʌєжн мʌɑднɴь … ɴнүнћь ɴɑ 

свон ʒьмʌн ɴɑ пʌємєɴнтон ɴɑ внсорьχь 
Mladin 

Piperi u 

Loparama (XV) 
V: 287 

sije снє 

н постɑвн Бѣʌѣгь сн: снɴь мƔ: вʌькь: н Брɑтнѣ: 

ɴєгов ʌƔБѣɴь: н мєдошь: н прн(Б)нʌь: … :тько үє 

пнсɑɴнє: снє погƔБнтн: прокʌєть: Богомь: н 

снɴомь 

 

Košarići kod 

Ugljevika (XV) 
V: 313 

sije снє ɑ снє овɑн крстɑ Божнүко Boţiĉko 

Strujići u 

Popovu polju 
(XVI) 

V: 319 

sije сʜє 

сʜє: ʌєжʜ: мʜχоʜо: грɑχовүʜћь: прɑвє: в(ʜ)рє 

рʜмскє (к)оʜ: поүтєɴо (χ)оћɑшє ʜ (Б)огƔ сє 

мо(ʌɑ)шє: ʜ доБро (к)ɴʜгƔ: ʒɴɑ(шє дɑ)ʜ мƔ Бо(жє 

дƔ)шʜ д(ɑ) БƔдє (спɑсє)ɴь 

Mihojo 

Grahovĉić 

Brajkovići kod 

Bile (XVI) 
T: 3 

sijeĉe снєүє 

вɑ нмє Богь н свєтогь нвɑɴɑ сє ʌєжн рɑдосɑвь 

вɑʌɑχовнћь ɴєкɑ сє ʒɴɑ єрє ʌєг(о)χь ɴɑ свωн ɴɑ 

пʌємєɴнтон Бɑшт(н)ɴн сє пнсɑ рɑднүь 

рɑдосɑʌнћь ɑ снєүє мнʌєтɑ ковɑүь крнʌнћь 

Radosav 
Valahović 

Nekuk kod 

Stoca (XV-

XVI) 

V: 58 

sijeĉe сʜєүє 
ɑ сє ʌєжʜ доБ ɑ жєɴɑ стɑɴɑ ћƔ єɴовʜцɑ сʜєүє 

ʒєʌʜѣ ɑ (п)ʜшє  ɑто 

Stana 

Đurenovica 

Boljuni kod 

Stoca (XV) 
V: 79 

sijeĉe сʜєүє 

ʜ погʜБє ɴɑ Бою дєспотовƔ ɑ сʜ є Бʜʌгь мɑχмƔтɑ 

Б ɑɴκовʜћɑ ɴɑ своʜ Бɑштʜɴє ɴɑ пєт овƔ поʌƔ дɑ 

є Бʌɑ с овєɴɑ  Ɣκɑ κоѣ сʜєүє ʜ пʜсɑ 

Mahmut 

Branković 

Brankovići kod 

Rogatice (1454-

1459) 

V: 225 

sijem сʜємь 

сє єсть поκоʜщє оБ ɑдɑ χ (ж)ʜүʜћɑ ʜ доБ ѣ жʜ(χ) 

ɴɑ сʜємь свѣтƔ ʜ ʌ(є)жє ɴ(ɑ) своєʜ ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ в ьχƔ мѣсχ ʜ постɑвʜ ɴɑ ɴмь сʜ 

Бѣʌгь сʜɴь єго 

Obrad Hr(ţ)iĉić 
Vakuf kod 
Šibošnice (XV) 

V: 285 

siju сʜ  

сʜ  ц κвъ Бɑɴъ κоyʌʜɴъ ʒʜдɑ єг(дɑ пʌ)ѣɴʜ 

κоyчєвъсκо ʒɑго ʜє: ʜ ɴɑ єɴɑɴ оyг ом(ъ) … оy 

подъго ѣ сʌѣпʜчʜщъ ʜ постɑвʜ своʜ оБ ɑʒъ 

(ɴɑдъ) п ɑгомъ: Б ъ  дɑʜ Бɑɴоy κоyʌʜɴоy ʒд ɑвъє ʜ 

Бɑɴʜ воʜ сʌɑвʜ 

Kulinova ploĉa 

Biskupići-

Muhašinovići 

kod Visokog 
(1193) 

V: 254 

Sime* сʜмє 
ω во мʌʜɴʜцє (κ)Ɣпʜ вƔʜɴ ʜ үƔ о Бʜʌʜћ ʜ поκ ʜ 

гɑв о ƔүƔκɑʌо ωт сʜмє ωБɑ ɑ ұψмг  
Jošanica kod 
Duvna (1543) 

V: 258 

Simo снмо ɑ сє ʌєжʜ вƔкоБрɑт ћƔрћєвнћь снмо 

Vukobrat 
ĐurĊević (i) 

Simo 

Kolanjevići kod 

Bileće (?) 
V: 135 
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sin с(н)ɴь † ɑ сє пншє ω(т)ьцƔ мнʌьɴƔ с(н)ɴь … внүь  

Paoĉa kod 

Ţitomislića 

(XVI) 

V: 195 

sin снɴ 
ɑ снє ʌєжн поχвɑʌн мн юɴɑкь рɑднχɴɑ н снє 

Ɣснєүє снɴ мƔ вƔкосɑвь 
Radihna 

Miljanovići kod 
Ljubinja (XV) 

V: 99 

sin снɴ 

ɑ сє ʌєжн вƔкоБрɑт вʌɑћєвнћ Божн рɑБ ɑ сє гроБ 

мƔ дєʌɑ снɴ мƔ рɑдоɴɑ тƔ(г)о моѣ ɑ тко ʌн ћє 

мєɴє … 

Vukobrat 

VlaĊević 

Gornje selo kod 

Bileće (XV-
XVI) 

V: 136 

sin сʜɴъ 

† Ɣ ʜмэ оцɑ ʜ сɴɑ ʜ стɑго дχ(ɑ) ɑ сэ цκʜ ɑћʌɑ 

мʜʌɑ ɑ ʒʜдɑ  Ɣ κъ смʜ ъ сʜɴъ г эвъ жƔп  Ɣ  Ɣɴъ 

ʜ ж(є)ɴɑ эгɑ пɑ(в)ʜцɑ 

Humaĉka ploĉa 
Humac kod 

Ljubuškog (XI) 
V: 14 

sin снɴь 

† ɑ сє ʌєжн кɴєʒ вʌɑднсʌɑвь жƔпɑɴɑ ɴнкоʌє снɴь 

Бɑɴɑ стѣпɑɴɑ ɴєтн ɑ ʌєжн ɴɑ свон ʒємʌн ɴɑ 

пʌємєто ɑ пнсɑ помоүɑɴь 

knez Vladislav 

Vranjevo Selo 

kod Neuma 
(poslije 1363) 

V: 24 

sin снɴь 

† снє ʌєжн доБрн рɑдоє снɴь воєводє стнпɑɴɑ 

ɴ(ɑ) свон Бɑщʜɴʜ ɴɑ Бɑтɴогɑχь сн Бнʌнгь постɑвн 

ɴɑ мє Брɑть мон воєводɑ пєтɑр 

Radoje 

Radimlja kod 

Stoca (oko 
1477) 

V: 45 

sin сʜɴь 
† ɑ сє ʌєжʜ ʌƔпκо вʌ(ɑ)сɴʜћ ɴɑ пʌємєɴʜтом 

сво(м) … пʜсɑ мƔ сʜɴь дʜѣκ доБ овоʜ 
Ljupko Vlasnić 

Troskoti kod 
Mostara (XIV-

XV) 

V: 47 

sin снɴь 
† ɑ сє сто воєводє стнпɑɴɑ мнʌорɑдовнћɑ ɑ 

поɴовн гɑ воєводɑ пєтɑрь снɴь мƔ 

Stolica Stipana 

Miloradovića 

Ošanići kod 

Stoca (1470-
1488) 

V: 56 

sin сʜɴь 

ɑ сє ʌєжʜ вƔκь сʜɴь κɴєʒɑ ωБ ɑдɑ (с) сєст омь 

єʌомь ʜ поκɑмєɴовɑ гɑ мɑтʜ ɑɴɑ κʌєть ʜ 

п оκʌ(є)ть тκо ћє κ є(ɴƔ)тʜ Ɣ мє 

Vuk i Jela 

Podgradinje u 

Gornjem 
Hrasnu (XV-

XVI) 

V: 83 

sin снɴь 

† ɑ сє ʌєжн рɑднвон вƔкүнћь вƔкцɑ пнћєвнћɑ 

снɴь ɴɑ своωн пʌємєɴнто (с) Брѣтомь 

рɑдосɑвомь 

Radivoj Vukĉić 

Ljuti Do u 

Dabra polju 

(XV) 

V: 92 

sin снɴь 
ɑ сє ʌєжʜ кɴєʒь ʒоть снɴь кɴєʒɑ пєтрɑ ʌєжє в ʌєто 

ʒп 
knez Zot 

Domaševo kod 

Trebinja (1572) 
V: 114 

sin снɴь пнсɑ мƔ снɴь рɑдоє  

Rapti kod 

Popova polja 
(XVI-XVII) 

V: 121 

sin снɴь 
† ɑ сє ʌєжн внг(ɑ)ɴь вƔкосɑвɑ пʌншүнћɑ снɴь 

пнсɑ срɑцнɴь вƔкосɑʌнћь 
Viganj Plišĉić 

Stepen kod 

Gacka (prije 

1465) 

V: 199 

sin сʜɴь 

† ɑ сє ʌєжʜ вогьұʜɴь κьɴєʒɑ стʜпκɑ Ɣ … ʜћɑ сʜɴь 

ɴɑ сьвоѣоʜ ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ д Ɣжʜɴо 

жɑʌʜтє мє мʌɑдь сʜ сєгɑ свʜтɑ отʜдоχь ɑ єдьɴь 

Бʜχь Ɣ мɑʜκє ɑ сє пʜсɑ Ɣгɑ ɑκь 

Vogĉin 
Kotorac kod 

Ilidţe (XV) 
V: 207 

sin сʜɴь 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ (с)ɴɑ ʜ свєтогɑ д(χɑ) (сє) ʌєжʜ 

доБ ʜ Бдɑɴь доБ огɑ домьшє ωʒ ѣɴовʜүɑ сʜɴь Ɣ 

тоʜ доБɑ Ɣм ѣχь ɴʜ сє Бѣχь ωм ɑʒʜʌь ʒʌƔ ɴʜ 

доʜ(до) доБ Ɣ ʜ κто мє ʒɴɑшє всɑκь мє жɑʌɑшє 

доБ ь χотѣχь юɴɑκь Бʜтʜ ɑʌʜ мʜ см ѣть п ѣκ ɑтʜ 

ω(т)ʜдоχь (ωт) ωтьцɑ вєωмʜ пєүɑωɴɑ ʜ 

пκʌ(о)ɴʜо всоʜ моʜωʜ д жʜɴʜ ʜ Бʌмь ʌБьвтʜ ɴѣχь 

κ моєʜмь вс(ʜ)мь поћʜ  дɑɴовʜү χɑɴь сω 

Bogdan 

Ozrênoviĉ 

Blaţevići kod 
Rogatice 

(poslije 1486) 

V: 211 

sin сʜɴь 

ɑ сє ɴєκɑ сє ʒɴɑ тκо ωв … (ʌ)єжʜ тв ь … м … 

цɑ ʜћɑ м … сʜɴь (с) своʜωмь  Ɣжомь ωво ʌєжʜ 

вɑ ɴɑ своʜω Бɑщʜɴє тκо ɴє ʒɴɑ ɑ ʒɴɑш дɑ 

п оκʌєтɑ  Ɣκɑ тɑ κоѣ ћє ωво п ємєстʜтʜ Б ɑтʜє 

погʜБоχь 

Tvr(tko) i Ruţa 
Pazalje kod 
Rudog (XV) 

V: 215 

sin сʜɴь 
† ɑ сє ʌєжʜ вƔκʜћь сʜɴь вƔκɑшʜɴь ɴосɑκо(вʜћь) 

(с) своʜомь мɑʜκомь  Ɣжомь 

Vukić sa 

majkom Ruţom 

Mala Gostilja 
kod Višegrada 

(XV) 

V: 220 

sin сʜɴь 

ɑ сє ʌєжʜ д ɑгʜʌо (мʜ)ʌєт(ʜ)үь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜто (ɴɑ) допɑцʜχ п ɑвʜχь ʌєть  м  сƔ 

своємь  одомь воʌʜɴʜ үʌовѣκь κомƔ мƔ годѣ 

сʌƔжʜтʜ гоʜсподѣɴƔ ɑ κомƔ годѣ сʌƔжɑшє 

вѣ ьɴь мƔ Бєшє ʜ сє пʜсɑ д ɑгʜшɑ сʜɴь єговь 

Dragilo 

Donji Dopasci 

kod Kladnja 
(XV) 

V: 234 
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sin сʜɴь 
† сє ʌєжʜ мʜʌɑшʜɴь сʜɴь  ɑдмʜʌовь ɑ ƔɴƔκь 

Божʜχɴʜɴь 
Milašin 

Kamensko kod 
Olova (XV) 

V: 236 

sin сʜɴь 

сє ʒɑʌмєɴɴʜє κɴєʒɑ  ɑдоѣ вєʌʜκогɑ κɴєʒɑ 

Босɑɴсκогɑ ɑ постɑвʜ є сʜɴь ɴєговь κɴєʒь  ɑдʜүь 

ʒ Божʜомь помоћю ʜ своʜχь вѣ ɴѣχь ɑ с ʜɴомь 

ɴʜєдɴомь ʜɴомь помоұʜю ɴєго сɑмь оɴь 

knez Radoje 
Toplica u 
Lepenici (1405-

1417) 

V: 251 

sin снɴь 

† сє ʌєжн сʌɑднмѣ снɴь  ɴɑ свон   ʒємʌ(н) … 

(пʌємє)ɴнтон  ɑ постɑ(вн)шє  сн Б … ьмь 

снɴовь  оБрɑд … н   мь 

Sladimja 
Štrepci kod 
Zovika (XV) 

V: 284 

sin сʜɴь 

сє єсть поκоʜщє оБ ɑдɑ χ (ж)ʜүʜћɑ ʜ доБ ѣ жʜ(χ) 

ɴɑ сʜємь свѣтƔ ʜ ʌ(є)жє ɴ(ɑ) своєʜ ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ в ьχƔ мѣсχ ʜ постɑвʜ ɴɑ ɴмь сʜ 

Бѣʌгь сʜɴь єго 

Obrad Hr(ţ)iĉić 
Vakuf kod 
Šibošnice (XV) 

V: 285 

sin сʜɴь 

† сє ʌєжʜ Брɑтьмнω Б ɑнκовʜћь Боʌє ɑдовь 

ƔɴƔκь ɴɑ своωʜ ʒємьʌʜ пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ … ɑκовʜ 

… (т)ьκо ћє сʜ (Бʜ)ʌʜгь погƔБ(ʜ)тʜ погƔБʜ (г)ɑ Б гь 

† постɑвʜ Бʜʌ(ʜ)г сʜɴь єговь ɴɑʜмʌɑдʜʜ Б ɑтоʌь 

своємƔ ωтьцƔ ɴ … ɑ … т … 

Bratmio 

Brajković 

Peljave u 

Priboju (XV) 
V: 304 

sin снɴь 

н постɑвн Бѣʌѣгь сн: снɴь мƔ: вʌькь: н Брɑтнѣ: 

ɴєгов ʌƔБѣɴь: н мєдошь: н прн(Б)нʌь: … :тько үє 

пнсɑɴнє: снє погƔБнтн: прокʌєть: Богомь: н 

снɴомь 

 
Košarići kod 
Ugljevika (XV) 

V: 313 

sin сɴь 

† ɑ сє ʌєжн стонсɑвь мнʌошєвнћь ɴɑ свон ʒємʌн 

ɴɑ пʌємєɴнтон когɑ мɴого ʌƔдн ʒɴɑшє ɑ сє ұнɴн 

прнБнʌь Бѣʌопүєʌɑɴнɴь ɑ пнсɑ днвьɴь сɴь єговь 

Stojsav 
Milošević 

Gradac kod 
Konjica (XV) 

V: 16 

sin сɴь 

† вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ 

вʌɑтκо вʌɑ(ћє)вʜћь κоʜ ɴє моʌɑшє ɴʜєдɴогɑ 

үʌовκɑ тьκмо гɴɑ ɑ ωБʜдє мɴого ʒємʌє ɑ домɑ 

погʜБє ɑ ʒɑ ɴʜмь ɴє остɑ ɴʜ сɴь ɴʜ Б ɑть ɑ ɴɑ ɴь 

Ɣсʜұє κɑмʜ ɴєговь воєводɑ мʜωтошь сʌƔжʜ гɴɑ 

Божʜωмь помоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостою κоʜ 

Ɣκопɑ вʌɑтκɑ помєɴƔ Бгɑ 

Vlatko 

VlaĊević 

VlaĊevina kod 
Rogatice (1399-

1415) 

V: 223 

sin сɴь 
… ɴɑ пʌ … ʜ постɑвʜшє … ɴємƔ κɑмєɴ … ɴов ʜ 

гость ʜ … κоє ʜ  ɑдоє сɴь  

Košarići kod 
Ugljevika (XV-

XVI) 

V: 312 

sin сɴ ь ɑ сє ʌєжн сɴ ь вƔкцɑ вƔковнћь ɑ ɴɑ нмє грьгƔрь 
sin Vukca 

Vukovića 

Bakri kod 
Ĉitluka (XIV-

XV) 

V: 10 

sin сɴ ь 

† вь ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ ст го дχ ɑ сє ʌєжʜ  ɑБɑ Бж ʜɑ 

поʌʜχ ɑɴʜ⊦ɑ ɑ ʒовомь мʜ ьсκʜмь госпо⊦ɑ 

 ɑдɑүɑ жоyпɑɴɑ ɴєɴьцɑ үʜχо ʜћɑ κƔүьɴʜцɑ ɑ 

ɴєвѣстɑ жƔпɑɴɑ в ɑтьκɑ ʜ сʌƔгє дɑБʜжʜвɑ ʜ 

тєпьүʜıє  стʜпьκɑ ɑ κьүʜ жƔпɑɴɑ мʜʌьтѣɴɑ 

д ɑжʜвоıє вʜκɑ ɑ κɑʒɴьцƔ сɴʜκƔ сєст ɑ ɑ постɑвʜ 

сь Бѣʌѣгь ɴє сɴ ь дɑБʜжʜвь с Бжʜωмь помощʜю 

сɑмь (с) своʜмʜ ʌƔдьмʜ ɑ вь дɴ(ʜ) гдɴɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ 

Polihranija 
Radaĉa 

Veliĉani u 

Popovu polju 

(1377-1391) 

V: 102 

sin сьɨɴь † сє пнсɑ оБр(ɑ)дь п(о)повʌьɴɑ сьɨɴь ɴɑ грƔБɑүƔ  

Boljuni kod 
Stoca (oko 

1477) 

V: 64 

sin* снɴ 

ɴєкɑ сє ʒɴɑ кɑмн ω(вь) Ɣснћє вь ɴɑвєʒє ɑ снɴ мƔ 

мноБрɑть н мнʌонко … ɴ Брɑтɑ простнть Богь … 

н 
 

Slivlje kod 

Gacka (XV-

XVI) 

V: 166 

sin* снɴь 

† ɑ сн ʌєжн д(о)Брнʌо БоБɑɴь н Брɑт мƔ внгɑɴь н 

снɴь мƔ нвɑɴншємь н ωво ʌєгосмо ɴɑ с(в)он 

Бɑщнɴон 

Dobrilo Boban, 
Viganj i Ivaniš* 

Ţakovo u 

Popovu polju 

(XV) 

V: 103 

sin* снɴь ɑ сє ʌєжн снɴь мон прнБнʌо … н ɴєговь … Pribilo 

Šćenica u 

Popovu polju 
(XV) 

V: 119 

sin* снɴь 

ɑ сє ʌєжн мɑртнɴь вƔѣ воєвод(є) снɴь 

црьɴогорɑць ɑ сє ʌєжн рɑБь Бжн рɑшко 

рɑдовүнћь 

Martin Vuja i 
Raško 

Radovĉić 

Velika Gareva 
kod Gacka 

(XV-XVI) 

V: 161 
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sin* снɴь 

† сє ʌєжʜ Брɑɴко вєрьков(нћь) … ʒємʌн ɴɑ 

пʌємєɴнтон п … ɴɑ ɴємь Брɑтнѣ Бѣʌѣгь 

мнʌьБрɑть н мнʌько  н снɴь о … нʌько ɑ пнсɑ гɑ 

прѣрɑдь днѣ(к)ь тврьдѣɴовнүь 

Branko 

Verković 

Kikaĉi kod 

Tuzle (XV) 
V: 297 

sin* сʜɴь 

… ʌєжʜ Б  …  ьдоєвʜүь (ɴ)ɑ ʒємʌʜ тƔжд(ʜ) 

постɑвʜ ɴɑ ɴь … єɴь п ѣχтѣɴь  ɑдосɑʌ(ʜү)ь 

пɑсто ɑκь мƔ ʜ ωʒ ьκо сʜɴь м(Ɣ) доБ ʜ жʜвь ʜ 

Ɣм (ѣ) сє (п)ʜсɑ д ɑгоє дʜѣ(κ)ь 

 

Zaselak kod 

Zvornika (XV) 
V: 311 

sin* сɴь 
… мʌ … ɴ … он ɑ сє … ɑвнстɑ … ѣгь … в… сɴь 

трьдоє ɑ тон пнсɑ гонүнɴь попь  

Trnjaĉka u 

Tobutu (XV) 
V: 301 

sin* сʜɴь 

сє ʌєжʜ ʌƔкь сʜɴь пɑвʌɑ пʌɑвʜүʜћь ɑ сє пʜшє 

Брɑть ɴєговь рɑдʜɴь Брɑтє доБɑрь тʜ вь дƔшʜ 

твоє ɴɑ ʌ … 

Luka 
Brajkovići kod 

Bile (XVI) 
T: 6 

Sina снɴ(ɑ) 

† вь нмє ωтцɑ н снɴ(ɑ) н свєтогɑ дχɑ ɑ сє кɑмн 

стɑп⊦ɑɴɑ трѣдɑɴовнћь † ɑ сє пнсɑ ⊦ɑ дк 

ɴɑповнщь 

Stapjan 

Trêdanović 

Hodovo kod 
Stoca (XV-

XVI) 

V: 52 

Sina сʜɴ(ɑ) 

вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴ(ɑ) ɑʒь Богдɑɴь ɴɑ д ɑгɑѣ ɴовʜ 

κɑмєɴʜ постɑвʜχь ɑ сє пʜсɑ вƔκɑш(ʜ)ɴɑ свомь 

гдɴʜ  ɑѣ κоʜ мє Бʜшє вєомѣ сьБʌƔдʜƔ ʒɑто моʌƔ 

вɑсь господо ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ ɴь є є үєтє вѣ 

Бʜтʜ κɑκо оɴь ɑ оɴь ɴє мо є κɑκо вʜ ʜ дɑ вʜстє 

дɑ ћєтє Ɣм ʜтʜ ʜ всʜ вʜ домƔ погʜɴƔтʜ п ɑвʜ ɑ 

пƔсть мʜ сʌɑвɑ үє тʜ сʌѣщ(ʜ) 

Dragaj 
Pojska kod 

Zenice (XV) 
V: 253 

Sina сʜɴɑ 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 
Milošević  

Koĉerin kod 

Lištice (1410-

1411) 

V: 1 

sina снɴɑ 

сє ʌєжʜ нвɑɴь вƔкнћєвнћь ɴєкɑ ʒɴɑ Ɣ тн д(ɑ)ɴ дɑ 

коɴо постɑвн тɑн Бнʌєгь мн Ɣшѣүє Брɑт мн 

Бʌɑгоѣ рƔкɑ снɴɑ могɑ ко д(о)вєжє овє костн 

Ivan Vukićević 

Podgradinje u 

Gornjem 
Hrasnu (XV-

XVI) 

V: 81 

Sina снɴɑ 
† вɑ нмє оцɑ н снɴɑ свєтогɑ дƔχɑ ɑ сє ʌєжн 

вƔкосɑвь ʌƔпүнүь † 

Vukosav 

Ljupĉiĉ 

Prokletnica na 
Visoĉici planini 

(XV) 

V: 175 

sina сʜɴɑ 

χɑсɑɴь ʜ ɑχмɑть дьвɑ  ɑдʜʌовʜћɑ сʜɴɑ ʜ ωто 

стɑ ʜ χɑсɑɴь Ɣм о є ʜ ωто Бʜєшє є ь Бʜшє 

ƔʒƔ ьχƔ үовєκє ɑ юɴɑүє юɴɑκɑ ʜ тоʜ ɴєговь 

Б ɑть ɑχмɑть вєʌʜκє жɑʌостʜ  ɑдʜ пʜсɑшє ωвω ʜ 

дɑ є Бʌɑсовєɴь тκо ћє п оʜтʜ ʜ п оκʌєт є κωʜ 

п ʜвɑʌʜтʜ 

Hasan i Ahmat 

Radilović 

Ĉadovina kod 
Rogatice (XV-

XVI) 

V: 217 

Sina сʜɴɑ 

† вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ 

вʌɑтκо вʌɑ(ћє)вʜћь κоʜ ɴє моʌɑшє ɴʜєдɴогɑ 

үʌовκɑ тьκмо гɴɑ ɑ ωБʜдє мɴого ʒємʌє ɑ домɑ 

погʜБє ɑ ʒɑ ɴʜмь ɴє остɑ ɴʜ сɴь ɴʜ Б ɑть ɑ ɴɑ ɴь 

Ɣсʜұє κɑмʜ ɴєговь воєводɑ мʜωтошь сʌƔжʜ гɴɑ 

Божʜωмь помоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостою κоʜ 

Ɣκопɑ вʌɑтκɑ помєɴƔ Бгɑ 

Vlatko 

VlaĊević 

VlaĊevina kod 
Rogatice (1399-

1415) 

V: 223 

Sina сʜɴɑ 
вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свтɑго дχɑ ɑ сє ʌєжʜ 

 ɑдомʜ ь ю ʜсɑʌʜћь ɴɑ своєʜ ʒємʌʜ пʌємєтɴо 

Radomir 

Jurisalić 

Olovci kod 

Stupara (XV) 
V: 237 

Sina сʜɴɑ 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтг ɑ дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

κɴєʒь Бɑтʜћь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ 

мʜʌостʜю Бжʜ омь ʜ сʌɑвɴогɑ гɴдɴ ɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ κɴєʒь Босɑɴьсκʜ ɴɑ вʜсоκомь сє поБоʌʜχь 

ɴɑ дƔБоκƔмє мє дɴь доʜдє сʜ Бʜʌʜгь постɑвʜ 

госпоѣ вƔκɑвɑ с моʜмʜ доБ ʜмʜ жʜвƔ мʜ вѣ ɴо 

сʌƔжɑшє ʜ м твƔ мʜ посʌƔжʜ 

knez Batić 

Kopošići kod 
Ilijaša 

(16.8.1420-

18.8.1421) 

V: 245 
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Sina сʜɴɑ 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 

Staro Selo kod 

Donjeg Vakufa 

(XIV-XV) 

V: 279 

sina сʜɴɑ 

… (ʌ)єжʜ κ … Б ɑтосɑʌʜћ ɴɑ своʜ ʒємʌʜ ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ вʜсо ɑχь ʜ ɑ постɑвʜ сьʜ Бѣʌʜгь 

дьвɑ сʜɴɑ Божʜүьκо ʜ д ɑгƔʌʜɴь 

Bratosalić 
Piperi u 

Loparama (XV) 
V: 286 

sina сʜɴɑ 
(с)є ʌєжʜ … ɑүɑɴʜɴь: ɴɑ своєʜ ѣκоʜ ʒємʌʜ ɑ 

по(с)тɑвʜ: сʜгƔ :в: сʜɴɑ д ɑгѣ: ʜ Богдɑɴь:  

Tutnjevac u 

Loparama (XV) 
V: 293 

sina снɴɑ 
(с)є ʌєжн χотнɴь Богосɑʌнүь ɴɑ пьʌємєɴнтон свон 

ʒємʌн постɑвн рɑдов … довнɴь снɴɑ овɑ сɴ 

Hotin 

Bogosaliĉ 

Lipovica kod 

Lopara (XV) 
V: 298 

sina снɴɑ 

† сє ʌєжʜ мнʌьць црьɴнүь доБрѣ жнвь доБрѣ Ɣмрѣ 

снɴɑ Ɣ ɴєгɑ ɴє Бншє снɴовьць кɑмн спост(ɑ)вɑ н 

то мƔ пнсɑ кƔʌьдƔкь † 

Milac Crniĉ 
Pragani kod 
Zvornika (XIV-

XV) 

V: 310 

sina сɴ 
(с)є ʌєжн χотнɴь Богосɑʌнүь ɴɑ пьʌємєɴнтон свон 

ʒємʌн постɑвн рɑдов … довнɴь снɴɑ овɑ сɴ 

Hotin 
Bogosaliĉ 

Lipovica kod 
Lopara (XV) 

V: 298 

Sina (с)ɴɑ 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ (с)ɴɑ ʜ свєтогɑ д(χɑ) (сє) ʌєжʜ 

доБ ʜ Бдɑɴь доБ огɑ домьшє ωʒ ѣɴовʜүɑ сʜɴь Ɣ 

тоʜ доБɑ Ɣм ѣχь ɴʜ сє Бѣχь ωм ɑʒʜʌь ʒʌƔ ɴʜ 

доʜ(до) доБ Ɣ ʜ κто мє ʒɴɑшє всɑκь мє жɑʌɑшє 

доБ ь χотѣχь юɴɑκь Бʜтʜ ɑʌʜ мʜ см ѣть п ѣκ ɑтʜ 

ω(т)ʜдоχь (ωт) ωтьцɑ вєωмʜ пєүɑωɴɑ ʜ 

пκʌ(о)ɴʜо всоʜ моʜωʜ д жʜɴʜ ʜ Бʌмь ʌБьвтʜ ɴѣχь 

κ моєʜмь вс(ʜ)мь поћʜ  дɑɴовʜү χɑɴь сω 

Bogdan 
Ozrênoviĉ 

Blaţevići kod 

Rogatice 

(poslije 1486) 

V: 211 

Sina сɴɑ 

† Ɣ ʜмэ оцɑ ʜ сɴɑ ʜ стɑго дχ(ɑ) ɑ сэ цκʜ ɑћʌɑ 

мʜʌɑ ɑ ʒʜдɑ  Ɣ κъ смʜ ъ сʜɴъ г эвъ жƔп  Ɣ  Ɣɴъ 

ʜ ж(є)ɴɑ эгɑ пɑ(в)ʜцɑ 

Humaĉka ploĉa 
Humac kod 

Ljubuškog (XI) 
V: 14 

Sina сɴɑ 

вь ʜмє оцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєтогɑ дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ г ƔБɑүɑ 

воєводє мʜотошɑ поүтєɴɑ ʜ Ɣ т … дєѣɴомь свомь 

ɴɑ п(ʌє)мє(ɴн)том 
 

Seljani kod 

Rogatice (XV) 
V: 218 

Sina сɴɑ 

† вь ʜмє ωцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєто(гɑ) дχ ɑ сє ʌєжʜ 

воєводɑ мʜωтошь (с) своʜмь (с)ʜɴомь стѣпκомь 

свомƔ гдɴƔ вʌɑтκƔ вʌɑћєвʜћƔ κоɴь ɴогƔ κоʜ мƔ 

посʌƔжʜ жʜвƔ ɑ м ьтвɑ поБʜʌʜжʜ Божʜмь 

(п)омоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостʜю ʜ п ɑвʜ 

воєводɑ мʜωтошь ʜ мɴого ωт моє  Ɣκє ɴɑ ʒємʌʜ 

Бʜ ɑ ѣ ɴʜ ωт єɴɴє ɴʜκо ь ɴє Бʜ м ьтвь ɴє χ гɑ 

ƔБʜт ɑ ʜ сє κопɑʜтє ɴɑ пʌємє(ɴн)томь 

vojvoda Miotoš 
sa sinom 

Stêpkom 

VlaĊevina kod 
Rogatice (prije 

1463) 

V: 222 

Sina сɴɑ 

ɑ сє ʌєжʜ д ɑгоє юɴотʜћь тƔпьκовʜћ пʌємєɴʜтʜ 

свʜБьɴʜүɑɴʜɴь ɑ постɑвʜстɑ Бʜʌʜгь  в  сɴɑ 

мʜʌоБ ɑть ʜ п ʜБʜʌь ɑ тьκо ћє сʜ Бʜʌʜгь 

погƔБʜтʜ погƔБʜ гɑ Б ь 

Dragoje Junotić 

Tupković 

Peljave u 

Priboju (XV) 
V: 303 

Sina сɴ ɑ 

† вɑ ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ стɑго дχɑ ɑ сє дво ь 

воєводє мɑсɴɑ ʜ ɴєговʜю сɴƔ  ɑдосʌвɑ ʜ 

м осʌвɑ сє пʜсɑ  ɑБь Бжʜ ʜ стɑго дмʜт ʜѣ Ɣ дɴʜ 

гдɴɑ κ ɑʌɑ Ɣг ьсκогɑ ʌоʜшɑ ʜ гɴɑ Бɑɴɑ 

Босɑɴьсκогɑ тв ьтκɑ тκо Бʜ то пот ьʌь дɑ є 

п оκʌєть ωц мь ʜ сɴомь ʜ стʜмь дχомь 

vojvoda Masan 
Donja Dreţnica 

(1355-1357) 
V: 15 
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Sina сɴ ɑ 

† вь ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ ст го дχ ɑ сє ʌєжʜ  ɑБɑ Бж ʜɑ 

поʌʜχ ɑɴʜ⊦ɑ ɑ ʒовомь мʜ ьсκʜмь госпо⊦ɑ 

 ɑдɑүɑ жоyпɑɴɑ ɴєɴьцɑ үʜχо ʜћɑ κƔүьɴʜцɑ ɑ 

ɴєвѣстɑ жƔпɑɴɑ в ɑтьκɑ ʜ сʌƔгє дɑБʜжʜвɑ ʜ 

тєпьүʜıє  стʜпьκɑ ɑ κьүʜ жƔпɑɴɑ мʜʌьтѣɴɑ 

д ɑжʜвоıє вʜκɑ ɑ κɑʒɴьцƔ сɴʜκƔ сєст ɑ ɑ постɑвʜ 

сь Бѣʌѣгь ɴє сɴ ь дɑБʜжʜвь с Бжʜωмь помощʜю 

сɑмь (с) своʜмʜ ʌƔдьмʜ ɑ вь дɴ(ʜ) гдɴɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ 

Polihranija 

Radaĉa 

Veliĉani u 
Popovu polju 

(1377-1391) 

V: 102 

Sina сɴıьɑ 
вɑ нмє ωцɑ сɴıьɑ н свɑтго дƔχɑ снє доБрн ʌєжнƔ 

ɑ сɑ мɴомь … кƔ  

Kalinovik 

(XVI) 
V: 184 

sinâ снɴь 
ɑ сє ʌєжн үрѣпь н рɑшко вʌɑχовнћь ɑ сє ʌєжнтɑ 

двɑ вʌɑχовɑ снɴь 

Ĉrêp i Raško 

Vlahović 

Radmilović-

Dubrava kod 

Bileće (XV-
XVI) 

V: 142 

sini снɴн 

… (г)єорьгнє ɑ ʒовомь … доБрнχьɴнүь 

(пʌ)ємєɴнтн кɴєжɑɴнɴь сє постɑвн(шє) :д: снɴн: 

χр … 

Georgije 
Bijeljina 

(XIV/XV) 
B: 10 

sini сьɴ(н) 
… рɑБь Б … гєωргнıє  ɑ ʒо(во)мь дрɑгсʌɑвь Бгь … 

сɑць пo … м … жншє вь … єть пєт сьɴ(н) 
Georgije 

Bijeljina 

(XIV/XV) 
B: 9 

sinimi снɴнм(н) 

† сє постɑвн Бнʌѣгь дрɑгосɑвь Боʌєсɑʌнкь 

Бʌɑкɑɴнɴь свонмн снɴнм(н) … (т)Ɣждєн ʒємʌн ɑ 

пнсɑ попь Богєʌɑ кƔүєвьць 
 

Bijeljina (XIV) B: 4 

sinmi сɴъмʜ 

въ дɴʜ κɴєʒɑ вєʌʜєгɑ м†χо†ʌɑ въм ѣ жоyпɑɴъ 

г ъдъ т ѣБъ†ɴъсκ† ʜ въ то ʌѣто ʒ†дɑ ємоy  ɑκоy 

Б ɑтъ жоyпɑɴъ  ɑдомʜ ъ съ сɴъмʜ єговѣмʜ † 

жєɴɑ ємоy твɑ ɑ моʜст ъ ʜмɴємъ Б ɑѣ Бжє тʜ 

дɑʜ ʒд ɑвʜє 

ţupan Grd 

Police kod 

Trebinja (1151-

1177) 

V: 129 

sinom (с)ʜɴомь 

† вь ʜмє ωцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєто(гɑ) дχ ɑ сє ʌєжʜ 

воєводɑ мʜωтошь (с) своʜмь (с)ʜɴомь стѣпκомь 

свомƔ гдɴƔ вʌɑтκƔ вʌɑћєвʜћƔ κоɴь ɴогƔ κоʜ мƔ 

посʌƔжʜ жʜвƔ ɑ м ьтвɑ поБʜʌʜжʜ Божʜмь 

(п)омоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостʜю ʜ п ɑвʜ 

воєводɑ мʜωтошь ʜ мɴого ωт моє  Ɣκє ɴɑ ʒємʌʜ 

Бʜ ɑ ѣ ɴʜ ωт єɴɴє ɴʜκо ь ɴє Бʜ м ьтвь ɴє χ гɑ 

ƔБʜт ɑ ʜ сє κопɑʜтє ɴɑ пʌємє(ɴн)томь 

vojvoda Miotoš 

sa sinom 
Stêpkom 

VlaĊevina kod 

Rogatice (prije 
1463) 

V: 222 

sinom снɴомь † ɑ сє ʌ(є)жʜ ɴнɴоє ʌƔповүнћь (с) снɴомь црѣпом 
Ninoje i Crêp 

L(j)upovĉić 

Podgradinje u 
Gornjem 

Hrasnu (XV) 

V: 80 

sinom снɴомь 

† ɑ сє ʌєжн вʌɑтко Брɑɴьковнћь с тɑɴоровɑ н 

вєүє (с) снɴомь годподѣ мєдɑɴь постɑвн тє к 

вʌɑткƔ додє 

Vlatko 
Branković 

Lastva u 

Gornjem 

Hrasnu (XV) 

V: 84 

sinom снɴомь ɑ сє ʌєжн рɑдосɑвь дƔүнћь (с) снɴомь цвѣткомь 
Radosav Duĉić 

i Cvêtko 

Premilovo Polje 

kod Ljubinja 
(XV) 

V: 90 

sinom снɴомь † рɑдосɑвɑ (с) снɴомь Брɑɴькомь 
Radosava s 

Brankom 

Mušići kod 

Trebinja (XV) 
V: 113 

sinom сʜɴомь 

† ɑ сє ʌєжʜ мʜʌоБ ɑть м ьћʜћь с дωБ ʜмь 

сʜɴомь с ʜвɑɴʜшємь Бʜχь жʜвомƔ  ɑдь ɑ м ьтвɑ 

сɑ ɑɴʜχь 

Milobrat Mrćić 
sa sinom 

Ivanišem 

Jasena kod 

Nevesinja (XV) 
V: 173 

sinom сʜɴомь 

… :ʌєжʜ: мʜʌосɑв: п ʜ … ʌʜовʜћь: (с) своʜмь: 

сʜɴомь: с  (ɑд)ʜшʜɴомь: ɴɑ своʜ ʒємʌʜ: ɴɑ 

(пʌ)ємєɴʜтоʜ: ɑ гово ɑшє: Б ɑтʜє: с … ɑт Бгь ʜ 

поүʜвɑтє: ѣ сɑмь … ʜ вʜ: ɑ вʜ: χоћєтє: Бʜ(тʜ) … ʜ 

ѣ: ʜ Б ɑтʜɑ: 

Milosav i 
R(ad)išin 

Brnjica kod 
Pala (XV) 

V: 227 

sinom снɴомь 

н постɑвн Бѣʌѣгь сн: снɴь мƔ: вʌькь: н Брɑтнѣ: 

ɴєгов ʌƔБѣɴь: н мєдошь: н прн(Б)нʌь: … :тько үє 

пнсɑɴнє: снє погƔБнтн: прокʌєть: Богомь: н 

снɴомь 

 

Košarići kod 

Ugljevika (XV) 
V: 313 
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Sinom сɴомь 

† вɑ ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ стɑго дχɑ ɑ сє дво ь 

воєводє мɑсɴɑ ʜ ɴєговʜю сɴƔ  ɑдосʌвɑ ʜ 

м осʌвɑ сє пʜсɑ  ɑБь Бжʜ ʜ стɑго дмʜт ʜѣ Ɣ дɴʜ 

гдɴɑ κ ɑʌɑ Ɣг ьсκогɑ ʌоʜшɑ ʜ гɴɑ Бɑɴɑ 

Босɑɴьсκогɑ тв ьтκɑ тκо Бʜ то пот ьʌь дɑ є 

п оκʌєть ωц мь ʜ сɴомь ʜ стʜмь дχомь 

vojvoda Masan 
Donja Dreţnica 

(1355-1357) 
V: 15 

sinom* снɴом 

ɑ сє ʌєжʜ с снɴом рɑднсɑвомь ɑ с(є) ʌєнжє ɴɑ 

свон пʌємєɴнтон овɑн кɑмнɴ ɴєɴɑд отɑц с вєүɴє 

помєɴн постɑвн снɴƔ мом жƔпɑɴƔ рɑдɑɴƔ н 

снɴƔ мƔ 

 

Šipovac u 

Podveleţju kod 
Mostara (XV-

XVI) 

V: 174 

sinova снɴовɑ 

дɑ сє ʒɴɑ кɑко Бн Ɣ мɑркɑ пєтровнћь ωсɑмь 

снɴовɑ ωд пʌємєɴɑ понмнʌнћь н Ɣснкошє 

кɑмєɴь ɴɑ ωцɑ мɑркɑ н ɴɑ мɑтєрь днвɴƔ 

Petrović Marko 
i Divna 

Ledinac kod 
Lištice (XV) 

V: 2 

sinovâ сʜɴовь 

… ʌтχ: Богомь ɑ сє ʌєжʜ: вьκьсɴ … (с)воʜ ʒємʌє 

ɴɑ п ʜмɑ … κоʜ Бʜшє: Ɣ   … постɑвʜшє: єговь: 

… сʜɴовь Бѣʌьгь: ɑ пʜсɑ … 

Vuksan 

Dištica u 

Jelaškama kod 
Olova (XV-

XVI) 

V: 239 

sinovâ снɴовь 

† сє ʌєжн сʌɑднмѣ снɴь  ɴɑ свон   ʒємʌ(н) … 

(пʌємє)ɴнтон  ɑ постɑ(вн)шє  сн Б … ьмь 

снɴовь  оБрɑд … н   мь 

Sladimja 
Štrepci kod 
Zovika (XV) 

V: 284 

sinovâ сʜɴовь 

… (ʌ)єжє вєсєоκо гоʌoБовʜћь ɴɑ свωʜ ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜто ɑ постɑвʜ ɴєговʜχь сєдɑмь сʜɴовь ɴɑ 

ɴємь Бʜʌʜгь 

Veseoko 
Golobović 

Snijeţnica kod 
Zvornika (XV) 

V: 305 

sinovac снɴовɑць 
† ɑʒь рɑБь Бжн рɑдоє воyковнћ снɴовɑць воєвдє 

пєтрɑ ББ ББ 

Radoje 

Vuković 

Radimlja kod 

Stoca (oko 
1490) 

V: 44 

sinovâc снɴовьць 

† сє ʌєжʜ мнʌьць црьɴнүь доБрѣ жнвь доБрѣ Ɣмрѣ 

снɴɑ Ɣ ɴєгɑ ɴє Бншє снɴовьць кɑмн спост(ɑ)вɑ н 

то мƔ пнсɑ кƔʌьдƔкь † 

Milac Crniĉ 
Pragani kod 
Zvornika (XIV-

XV) 

V: 310 

sinovcem снɴовцємь 
† сє ʌєжн доБрнʌо прнБнʌовнћь (с) снɴовцємь ш 

ʌƔБєтомь ɑ пнсɑ ωБрɑдь крɑнковнћь 

Dobrilo 

Pribilović sa 
sinovcem 

Ljubetom 

Staro Slano kod 

Trebinja (XIV-

XV) 

V: 110 

sinovcem снɴовцємь 

† сє ʌєжн доБрнʌо Божнћковнћь ʒ Брɑтомь 

рɑдоємь н снɴовцємь пʌɑвцємь ɑ пнсɑ нвко 

ωБрɑдовнћь 

Dobrilo 

Boţićković sa 
bratom 

Radojem i 

sinovcem 
Plavcem 

Staro Slano kod 

Trebinja (XV) 
V: 111 

sinove сʜɴовє 

† ɑ сє ʌєжʜ Бгɑдɑɴь χɑтєʌєвʜћь  ɑдʜүɑ воєводє 

сʌƔгɑ Ɣ доБ ʜ үɑсь  одʜχ сє Ɣ доБ ѣ Ɣ д Ɣжʜɴ 

п ɑво үʜɴє ʜ Ɣм ѣχь гдɴƔ вѣ ɴо сʌƔжє ɑ сɑʜ 

Бʜʌєгь сʜɴовє моʜ постɑвʜшє 

Bogdan 
Hateljević 

Milavići u 

Dabra polju 

(1391-1404) 

V: 93 

sinove сʜɴовє 

(пʌє)мєɴʜтʜ гост … ʜɴь … ɑв … є: Бʜʌʜгь :г: 

сʜɴовє: п ьвьκо ʜ  ɑд(мʜ)ʌь: ʜ  ɑдʜɴ(ɑц)ь тκо ћє 

сʜ Бʜʌʜ(г) … ʜтʜ (п)огƔБʜ гɑ Богь 
 

Puškovac kod 

Koraja u 

Loparama (XV) 

V: 290 

sinove сʜɴовє 

сє ʌєжʜ т (ʜ)вκо … ʜћь ɴɑ своєʜ … ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ʜ постɑвʜшє ɴɑ ɴємь сʜ Бʜгь үєтʜ ʜ 

сʜɴовє мʜод ɑгь ʜ  ɑтκо ʜ вєсєоκо ı ѣκоБь 

Tr(i)vko 

Stanovi kod 

Koraja u 

Loparama (XV) 

V: 292 

sinove снɴовє 
† ɑ сє: ʌєжн: Бѣʌосɑвь ʌƔүнүь Ɣ своє црьквє 

пʌємєɴнтє: постɑвншє кɑмєɴь: снɴовє с … Ɣ 
Bêlosav Luĉiĉ Bijeljina (XV) B: 11 

sinu сɴƔ 

† вɑ ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ стɑго дχɑ ɑ сє дво ь 

воєводє мɑсɴɑ ʜ ɴєговʜю сɴƔ  ɑдосʌвɑ ʜ 

м осʌвɑ сє пʜсɑ  ɑБь Бжʜ ʜ стɑго дмʜт ʜѣ Ɣ дɴʜ 

гдɴɑ κ ɑʌɑ Ɣг ьсκогɑ ʌоʜшɑ ʜ гɴɑ Бɑɴɑ 

Босɑɴьсκогɑ тв ьтκɑ тκо Бʜ то пот ьʌь дɑ є 

п оκʌєть ωц мь ʜ сɴомь ʜ стʜмь дχомь 

vojvoda Masan 
Donja Dreţnica 
(1355-1357) 

V: 15 

sinu* снɴƔ 

ɑ сє ʌєжʜ с снɴом рɑднсɑвомь ɑ с(є) ʌєнжє ɴɑ 

свон пʌємєɴнтон овɑн кɑмнɴ ɴєɴɑд отɑц с вєүɴє 

помєɴн постɑвн снɴƔ мом жƔпɑɴƔ рɑдɑɴƔ н 

снɴƔ мƔ 

 

Šipovac u 
Podveleţju kod 

Mostara (XV-
XVI) 

V: 174 
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sinu* снɴƔ 

ɑ сє ʌєжʜ с снɴом рɑднсɑвомь ɑ с(є) ʌєнжє ɴɑ 

свон пʌємєɴнтон овɑн кɑмнɴ ɴєɴɑд отɑц с вєүɴє 

помєɴн постɑвн снɴƔ мом жƔпɑɴƔ рɑдɑɴƔ н 

снɴƔ мƔ 

 

Šipovac u 

Podveleţju kod 

Mostara (XV-

XVI) 

V: 174 

Skender скєɴдєрь ɑ сє ʌєжʜ скєɴдєрь Skender 

Fatnica kod 

Bileće (poslije 
1519) 

V: 322 

Sladimja сʌɑднмѣ 

† сє ʌєжн сʌɑднмѣ снɴь  ɴɑ свон   ʒємʌ(н) … 

(пʌємє)ɴнтон  ɑ постɑ(вн)шє  сн Б … ьмь 

снɴовь  оБрɑд … н   мь 

Sladimja 
Štrepci kod 
Zovika (XV) 

V: 284 

slava сʌɑвɑ † сʌɑвɑ БогƔ мнʌомь внєкомь  

Draĉevo u 

Popovu polju 
(XV) 

V: 108 

slava сʌɑвɑ 

вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴ(ɑ) ɑʒь Богдɑɴь ɴɑ д ɑгɑѣ ɴовʜ 

κɑмєɴʜ постɑвʜχь ɑ сє пʜсɑ вƔκɑш(ʜ)ɴɑ свомь 

гдɴʜ  ɑѣ κоʜ мє Бʜшє вєомѣ сьБʌƔдʜƔ ʒɑто моʌƔ 

вɑсь господо ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ ɴь є є үєтє вѣ 

Бʜтʜ κɑκо оɴь ɑ оɴь ɴє мо є κɑκо вʜ ʜ дɑ вʜстє 

дɑ ћєтє Ɣм ʜтʜ ʜ всʜ вʜ домƔ погʜɴƔтʜ п ɑвʜ ɑ 

пƔсть мʜ сʌɑвɑ үє тʜ сʌѣщ(ʜ) 

Dragaj 
Pojska kod 

Zenice (XV) 
V: 253 

slava* сʌɑвɑ 

… сʌɑвɑ вєʌʜ(κомƔ) (г)дʜɴƔ † БɑɴƔ ɑʒ(ь) пʜсɑχь 

дɴʜ м ɑ    ɑɑθг ʜ свѣщɑ ɑє пʜс … ʜ поʜдо(χь) 

стɑʒɑмɑ (Б)ɑɴɑ κƔʌʜɴɑ доБ ʜгɑ † ʜ пɑɑсɑχƔ κʜ 

ю оʜ ѣ сɑдʜ ʜʒʜтʜ щ… 

 

Podbreţje kod 

Zenice, stariji 
natpis (1193) 

V: 252 

slavi сʌɑвʜ 

сʜ  ц κвъ Бɑɴъ κоyʌʜɴъ ʒʜдɑ єг(дɑ пʌ)ѣɴʜ 

κоyчєвъсκо ʒɑго ʜє: ʜ ɴɑ єɴɑɴ оyг ом(ъ) … оy 

подъго ѣ сʌѣпʜчʜщъ ʜ постɑвʜ своʜ оБ ɑʒъ 

(ɴɑдъ) п ɑгомъ: Б ъ  дɑʜ Бɑɴоy κоyʌʜɴоy ʒд ɑвъє ʜ 

Бɑɴʜ воʜ сʌɑвʜ 

Kulinova ploĉa 

Biskupići-

Muhašinovići 

kod Visokog 
(1193) 

V: 254 

slavnago* (сʌ)ɑвьɴɑго 
… (ст)ɑго до y χ ɑ ѣ ж(оyпɑɴь) … (ц) ьκьвь св єтɑг(о) 

… (с)воʜχь сєʌѣχь оy д(ɴʜ) … (сʌ)ɑвьɴɑго ɴємɑɴє 
Blagajski natpis Blagaj (1194) V: 19 

slavno сʌɑвɴо 

ʜ Ɣ томь стєћє ж(ʜ)χ  поүтєɴо ʜ сʌɑвɴо є є ʒɴɑχь 

дɑ є Ɣм … ɑ тɑʜ г єБь  Ɣүʜɴʜχ(ь) (Ɣ)ʒвƔκоχ  ʒɑ 

свогɑ  жʜвотɑ  БоyдƔћє(м)оy ʜ посʌ(ʜ) 

оyʒвƔүєɴ(ʜѣ) г єБɑ ɴɑ үєтв ьто ʌʜто тоʜ пʜсɑχь 

ɴɑ үƔɑɴ ɑ п ʜдɑʌʜ сє Б(ог)Ɣ ωБɑ ɴɑ ʌʜт(ʜ)χь κʜ … 

мь жʜв … 

 

Gornje Turbe 
kod Travnika 

(1451) 

V: 255 

slavnoga сʌɑвɴогɑ 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтг ɑ дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

κɴєʒь Бɑтʜћь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ 

мʜʌостʜю Бжʜ омь ʜ сʌɑвɴогɑ гɴдɴ ɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ κɴєʒь Босɑɴьсκʜ ɴɑ вʜсоκомь сє поБоʌʜχь 

ɴɑ дƔБоκƔмє мє дɴь доʜдє сʜ Бʜʌʜгь постɑвʜ 

госпоѣ вƔκɑвɑ с моʜмʜ доБ ʜмʜ жʜвƔ мʜ вѣ ɴо 

сʌƔжɑшє ʜ м твƔ мʜ посʌƔжʜ 

knez Batić 

Kopošići kod 

Ilijaša 
(16.8.1420-

18.8.1421) 

V: 245 

slavnoga сʌɑвъɴъгɑ 
поʌєтɑ дрƔсɑɴъ дрɑжєтɑ үнɴƔ рɑкƔ ɴɑдъ 

мɑтєрню Ɣ дъɴн сʌɑвъɴъгɑ кɴєʒɑ χрɑмъкɑ 
Crkva sv. Petra 

Ĉiĉevo kod 

Trebinja (1177-

1200) 

V: 130 

slavu сʌɑ(в)Ɣ 

кƔрѣкь вƔүн(ћ)ь то н Бɑгь ʒɴɑ н Бос … дƔБрɴнкь 

дɑ с … ƔБнʌє Ɣ Бѣʌомь … сʌоБодн н тко … ɑ Бгɑ н 

сʌɑ(в)Ɣ … ом ʌ … т … ʌо по … χь тƔг … мɴого … 

ʌєж … 

 

Kašići kod 
Konjica (1451-

1453) 

V: 177 

slavu сʌɑвƔ 

грɑдн Бошко ɴнкоʌɑ н ɴнкоʌɑ ɑɴдрнɑш ɴɑ 

сʌɑвƔ Богɑ н стє госпє н Бʌɑгсовı 

БнскƔп ɴɑкоɴ ү ѣ о н годнɴɑ породɑ 

нсƔсовɑ ɴɑ шє жƔɴɑ пнсɑ φрɑ 

Бɑʒнʌно рɑвɴɑɴнɴ  

Crkva 

Uznesenja 

Ravno u 

Popovu polju 
(1578) 

V: 100 

slavu сʌɑвƔ 

† ɑ сє ʌєжʜ госпоѣ гоʜсɑвь κћʜ ю ʜѣ Бɑωшʜћɑ ɑ 

κƔћьɴʜцɑ воєводє  ɑдʜүɑ ɑ п ʜстɑ Ɣ κƔћʜ 

κɑʒɴцɑ сɑɴκɑ ʜ жƔпɑɴɑ Бʜʌʜѣκɑ с поүтєɴʜємь ʜ 

п ʜѣ свою вʜ Ɣ ʜ вʜшɴƔ сʌɑвƔ 

gospoja Gojsav 
Biskup kod 

Konjica (1398) 
V: 178 
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Slêpiĉišt сʌѣпʜчʜщъ 

сʜ  ц κвъ Бɑɴъ κоyʌʜɴъ ʒʜдɑ єг(дɑ пʌ)ѣɴʜ 

κоyчєвъсκо ʒɑго ʜє: ʜ ɴɑ єɴɑɴ оyг ом(ъ) … оy 

подъго ѣ сʌѣпʜчʜщъ ʜ постɑвʜ своʜ оБ ɑʒъ 

(ɴɑдъ) п ɑгомъ: Б ъ  дɑʜ Бɑɴоy κоyʌʜɴоy ʒд ɑвъє ʜ 

Бɑɴʜ воʜ сʌɑвʜ 

Kulinova ploĉa 

Biskupići-

Muhašinovići 
kod Visokog 

(1193) 

V: 254 

slêšti сʌѣщ(ʜ) 

вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴ(ɑ) ɑʒь Богдɑɴь ɴɑ д ɑгɑѣ ɴовʜ 

κɑмєɴʜ постɑвʜχь ɑ сє пʜсɑ вƔκɑш(ʜ)ɴɑ свомь 

гдɴʜ  ɑѣ κоʜ мє Бʜшє вєомѣ сьБʌƔдʜƔ ʒɑто моʌƔ 

вɑсь господо ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ ɴь є є үєтє вѣ 

Бʜтʜ κɑκо оɴь ɑ оɴь ɴє мо є κɑκо вʜ ʜ дɑ вʜстє 

дɑ ћєтє Ɣм ʜтʜ ʜ всʜ вʜ домƔ погʜɴƔтʜ п ɑвʜ ɑ 

пƔсть мʜ сʌɑвɑ үє тʜ сʌѣщ(ʜ) 

Dragaj 
Pojska kod 
Zenice (XV) 

V: 253 

slobodi сʌоБодн 

кƔрѣкь вƔүн(ћ)ь то н Бɑгь ʒɴɑ н Бос … дƔБрɴнкь 

дɑ с … ƔБнʌє Ɣ Бѣʌомь … сʌоБодн н тко … ɑ Бгɑ н 

сʌɑ(в)Ɣ … ом ʌ … т … ʌо по … χь тƔг … мɴого … 

ʌєж … 

 

Kašići kod 

Konjica (1451-

1453) 

V: 177 

sluga сʌƔгɑ 

† ɑ сє ʌєжʜ Бгɑдɑɴь χɑтєʌєвʜћь  ɑдʜүɑ воєводє 

сʌƔгɑ Ɣ доБ ʜ үɑсь  одʜχ сє Ɣ доБ ѣ Ɣ д Ɣжʜɴ 

п ɑво үʜɴє ʜ Ɣм ѣχь гдɴƔ вѣ ɴо сʌƔжє ɑ сɑʜ 

Бʜʌєгь сʜɴовє моʜ постɑвʜшє 

Bogdan 

Hateljević 

Milavići u 

Dabra polju 
(1391-1404) 

V: 93 

sluga сʌƔгɑ 

† вь дɴʜ гдɴɑ воєдє сɑɴдѣʌɑ ɑ сєʜ ʌєжʜ κɴєʒь 

поκ ɑѣць ωʌʜвє овʜћь Б ɑтʜω ʜ вʌɑстєʌє ѣ 

поκ ɑѣць гɴƔ момƔ сʌƔгɑ що моχь вь п ɑвɑдʜ 

тоʌʜκо χоχь Ɣ момь домʜ Богь мʜ подʜʌʜ ѣ 

могɑχь гɴɑ могɑ ʜ д Ɣгɑ могɑ Ɣ поүтєɴʜ п ʜѣтʜ 

ʜ Ɣ томь момь доБ ʜ догє см ьть Ɣ в ємє жнвотɑ 

домь моѣ ωжɑʌостнχь 

knez Pokrajac 
Oliverović 

Vrpolje kod 
Trebinja (1413) 

V: 117 

sluge сʌƔгє 

† вь ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ ст го дχ ɑ сє ʌєжʜ  ɑБɑ Бж ʜɑ 

поʌʜχ ɑɴʜ⊦ɑ ɑ ʒовомь мʜ ьсκʜмь госпо⊦ɑ 

 ɑдɑүɑ жоyпɑɴɑ ɴєɴьцɑ үʜχо ʜћɑ κƔүьɴʜцɑ ɑ 

ɴєвѣстɑ жƔпɑɴɑ в ɑтьκɑ ʜ сʌƔгє дɑБʜжʜвɑ ʜ 

тєпьүʜıє  стʜпьκɑ ɑ κьүʜ жƔпɑɴɑ мʜʌьтѣɴɑ 

д ɑжʜвоıє вʜκɑ ɑ κɑʒɴьцƔ сɴʜκƔ сєст ɑ ɑ постɑвʜ 

сь Бѣʌѣгь ɴє сɴ ь дɑБʜжʜвь с Бжʜωмь помощʜю 

сɑмь (с) своʜмʜ ʌƔдьмʜ ɑ вь дɴ(ʜ) гдɴɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ 

Polihranija 

Radaĉa 

Veliĉani u 

Popovu polju 

(1377-1391) 

V: 102 

sluţaše сʌƔжɑшє 

† ɑ сє ʌєжн кɴєʒь пɑвɑω комʌнɴовнћь ɴɑ свон 

(пʌє)мєɴнтон ɴɑ проʒрɑүцƔ Ɣ дɴн воєводє 

сɑɴдɑʌь кон гɑ поүтєɴо н внрɴо сʌƔжɑшє Ɣүрьто 

Ɣүрьто ɴɑ пʌємєɴнтєн 

knez Pavao 
Komlinović 

Bakri kod 

Ĉitluka (1423-

1434) 

V: 12 

sluţaše сʌƔжɑшє 

ɑ сє ʌєжʜ д ɑгʜʌо (мʜ)ʌєт(ʜ)үь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜто (ɴɑ) допɑцʜχ п ɑвʜχь ʌєть  м  сƔ 

своємь  одомь воʌʜɴʜ үʌовѣκь κомƔ мƔ годѣ 

сʌƔжʜтʜ гоʜсподѣɴƔ ɑ κомƔ годѣ сʌƔжɑшє 

вѣ ьɴь мƔ Бєшє ʜ сє пʜсɑ д ɑгʜшɑ сʜɴь єговь 

Dragilo 

Donji Dopasci 

kod Kladnja 
(XV) 

V: 234 

sluţaše сʌƔжɑшє 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтг ɑ дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

κɴєʒь Бɑтʜћь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ 

мʜʌостʜю Бжʜ омь ʜ сʌɑвɴогɑ гɴдɴ ɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ κɴєʒь Босɑɴьсκʜ ɴɑ вʜсоκомь сє поБоʌʜχь 

ɴɑ дƔБоκƔмє мє дɴь доʜдє сʜ Бʜʌʜгь постɑвʜ 

госпоѣ вƔκɑвɑ с моʜмʜ доБ ʜмʜ жʜвƔ мʜ вѣ ɴо 

сʌƔжɑшє ʜ м твƔ мʜ посʌƔжʜ 

knez Batić 

Kopošići kod 
Ilijaša 

(16.8.1420-

18.8.1421) 

V: 245 

sluţbê сʌƔжБѣ 

сʜє ʌєжʜ вƔκшɑь мʜт овʜћь ƔБʜшє мє ɴɑ сʌƔжБѣ 

гɴɑ могɑ мɑ ωсвєтʜ мє  ɑдє п ʜБʜсɑʌʜћь … κɑκо 

є вʜдʜто доБ омь ʜ г ɴомƔ 

Vukša Mitrović 

Zovi Do kod 

Nevesinja (prije 

1468) 

V: 172 

sluţbi сʌƔжБн 

† ɑ сє ʌєжн жƔпɑɴь юроє конɴо погБєБє ɴɑ 

поүтєɴо сʌƔжБн ʒɑ св(огь) гдɴɑ ɑ поБнʌнжн гɑ 

кɴєʒь 

ţupan Juroje 

Kruševo kod 

Stoca (prije 

1471) 

V: 39 
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sluţbu сʌƔжБƔ 

вɑ ʜмє Божʜє ɑ сє ʌєжʜ оʒ ʜɴь κопʜєвʜћь 

жƔпɑɴь κɴєʒɑ пɑвʌɑ сє пʜсɑ дʜѣκь мʜʌосɑʌʜћь 

 ɑдоє ʜћь см ьтʜ ɴє поʜсκɑχь ɴɑвʜдѣɴь 

κ ɑʌєвсв(ɑ) Босɑɴсκогɑ ʜ госпоцтвɑ с ьБьсκогɑ 

ʒɑ могɑ гɴɑ сʌƔжБƔ Бодошє мє ʜ сѣκошє мє ʜ 

стѣ ɑшє ʜ тƔʜ см ьтʜ ɴє допɑдоχь ʜ Ɣм ʜχь ɴɑ 

 ощство χ ʜство ʜ гɴ мє воєводɑ ωκ ʜʌʜ ʜ 

Ɣκопɑ ʜ поБѣ(ʌѣ)жʜ 

Ozrin Kopijević 
Varošište u 

Borĉu (XV) 
V: 224 

sluţe сʌƔжє 

† ɑ сє ʌєжʜ Бгɑдɑɴь χɑтєʌєвʜћь  ɑдʜүɑ воєводє 

сʌƔгɑ Ɣ доБ ʜ үɑсь  одʜχ сє Ɣ доБ ѣ Ɣ д Ɣжʜɴ 

п ɑво үʜɴє ʜ Ɣм ѣχь гдɴƔ вѣ ɴо сʌƔжє ɑ сɑʜ 

Бʜʌєгь сʜɴовє моʜ постɑвʜшє 

Bogdan 

Hateljević 

Milavići u 
Dabra polju 

(1391-1404) 

V: 93 

sluţi сʌƔжʜ 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 

Milošević  

Koĉerin kod 

Lištice (1410-

1411) 

V: 1 

sluţi сʌƔжʜ 

† вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ 

вʌɑтκо вʌɑ(ћє)вʜћь κоʜ ɴє моʌɑшє ɴʜєдɴогɑ 

үʌовκɑ тьκмо гɴɑ ɑ ωБʜдє мɴого ʒємʌє ɑ домɑ 

погʜБє ɑ ʒɑ ɴʜмь ɴє остɑ ɴʜ сɴь ɴʜ Б ɑть ɑ ɴɑ ɴь 

Ɣсʜұє κɑмʜ ɴєговь воєводɑ мʜωтошь сʌƔжʜ гɴɑ 

Божʜωмь помоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостою κоʜ 

Ɣκопɑ вʌɑтκɑ помєɴƔ Бгɑ 

Vlatko 

VlaĊević 

VlaĊevina kod 
Rogatice (1399-

1415) 

V: 223 

sluţih сʌƔжнχь 
ɑ сѣє вєʌн мнʌɑть прнпүнɴ(н)ћь үнємь сʌƔжнχь 

тємь покоєɴь Бнχь 
Milat Pripĉinić 

Ţivanj kod 
Nevesinja 

(XIV-XV) 

V: 179 

sluţih сʌƔжнχь 

ɑ сє ʌєжн доБрн прнБнсʌɑвь пєтонвнћь ɴɑ свон 

ʒємʌн ɴɑ пʌємєɴнтон сʌƔжнχь БɑɴƔ тврьдвкƔ 

гдɴƔ вѣрьɴо ɴɑ томь погнБоχь п(н)сɑ Бртонѣ 

Pribislav 
Petojvić 

Ljusići kod 

Uloga (1353-

1377) 

V: 182 

sluţih сʌƔжʜχь 

† ɑ сє ʌєжʜ дʜвɑць ʒʌɑтɑ ь ʜ (с) своʜωмь жєɴомь 

мʜʌостʜю Бжʜомь ʒɑ могɑ жʜвотɑ κомƔ годʜ 

сʌƔжʜχь сʌƔжʜχь мƔ п ɑвовѣ ьɴо χʜ 

Divac zlatar sa 
ţenom 

Mršići kod 
Vlasenice (XV) 

V: 241 

sluţih сʌƔжʜχь 

† ɑ сє ʌєжʜ дʜвɑць ʒʌɑтɑ ь ʜ (с) своʜωмь жєɴомь 

мʜʌостʜю Бжʜомь ʒɑ могɑ жʜвотɑ κомƔ годʜ 

сʌƔжʜχь сʌƔжʜχь мƔ п ɑвовѣ ьɴо χʜ 

Divac zlatar sa 
ţenom 

Mršići kod 
Vlasenice (XV) 

V: 241 

sluţiti сʌƔжʜтʜ 

ɑ сє ʌєжʜ д ɑгʜʌо (мʜ)ʌєт(ʜ)үь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜто (ɴɑ) допɑцʜχ п ɑвʜχь ʌєть  м  сƔ 

своємь  одомь воʌʜɴʜ үʌовѣκь κомƔ мƔ годѣ 

сʌƔжʜтʜ гоʜсподѣɴƔ ɑ κомƔ годѣ сʌƔжɑшє 

вѣ ьɴь мƔ Бєшє ʜ сє пʜсɑ д ɑгʜшɑ сʜɴь єговь 

Dragilo 

Donji Dopasci 

kod Kladnja 
(XV) 

V: 234 

sm см 

см 1701 † χс кɑ сы ст  ын н Бжств  ɴн χрɑмь ст  го 

оц(ɑ) … ɴнкоʌн сьʒндɑ сє н ωБɴовн вь (ʌ)ѣто 

 ʒмв  трƔдн жє сє ω сємь (с)тѣмь χрɑмє вωєводɑ 

рɑдоє χр(ɑБрєɴь) 

Crkva sv. 

Nikole 

Trijebanj kod 

Stoca (1534) 
V: 50 

smerni смє ɴʜ 
ɑ снє поүʜвɑ κɴєʒ  ɑдʜү смє ɴʜ  ɑБ Божʜ тʜто  

χ ɑмɑ сєго 
knez Radiĉ 

Draĉevo u 

Popovu polju 
(XV) 

V: 107 

smrêt см ѣть 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ (с)ɴɑ ʜ свєтогɑ д(χɑ) (сє) ʌєжʜ 

доБ ʜ Бдɑɴь доБ огɑ домьшє ωʒ ѣɴовʜүɑ сʜɴь Ɣ 

тоʜ доБɑ Ɣм ѣχь ɴʜ сє Бѣχь ωм ɑʒʜʌь ʒʌƔ ɴʜ 

доʜ(до) доБ Ɣ ʜ κто мє ʒɴɑшє всɑκь мє жɑʌɑшє 

доБ ь χотѣχь юɴɑκь Бʜтʜ ɑʌʜ мʜ см ѣть п ѣκ ɑтʜ 

ω(т)ʜдоχь (ωт) ωтьцɑ вєωмʜ пєүɑωɴɑ ʜ 

пκʌ(о)ɴʜо всоʜ моʜωʜ д жʜɴʜ ʜ Бʌмь ʌБьвтʜ ɴѣχь 

κ моєʜмь вс(ʜ)мь поћʜ  дɑɴовʜү χɑɴь сω 

Bogdan 

Ozrênoviĉ 

Blaţevići kod 
Rogatice 

(poslije 1486) 

V: 211 
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smrt см ьть 

† вь дɴʜ гдɴɑ воєдє сɑɴдѣʌɑ ɑ сєʜ ʌєжʜ κɴєʒь 

поκ ɑѣць ωʌʜвє овʜћь Б ɑтʜω ʜ вʌɑстєʌє ѣ 

поκ ɑѣць гɴƔ момƔ сʌƔгɑ що моχь вь п ɑвɑдʜ 

тоʌʜκо χоχь Ɣ момь домʜ Богь мʜ подʜʌʜ ѣ 

могɑχь гɴɑ могɑ ʜ д Ɣгɑ могɑ Ɣ поүтєɴʜ п ʜѣтʜ 

ʜ Ɣ томь момь доБ ʜ догє см ьть Ɣ в ємє жнвотɑ 

домь моѣ ωжɑʌостнχь 

knez Pokrajac 

Oliverović 

Vrpolje kod 

Trebinja (1413) 
V: 117 

smrti см ьтʜ 

вɑ ʜмє Божʜє ɑ сє ʌєжʜ оʒ ʜɴь κопʜєвʜћь 

жƔпɑɴь κɴєʒɑ пɑвʌɑ сє пʜсɑ дʜѣκь мʜʌосɑʌʜћь 

 ɑдоє ʜћь см ьтʜ ɴє поʜсκɑχь ɴɑвʜдѣɴь 

κ ɑʌєвсв(ɑ) Босɑɴсκогɑ ʜ госпоцтвɑ с ьБьсκогɑ 

ʒɑ могɑ гɴɑ сʌƔжБƔ Бодошє мє ʜ сѣκошє мє ʜ 

стѣ ɑшє ʜ тƔʜ см ьтʜ ɴє допɑдоχь ʜ Ɣм ʜχь ɴɑ 

 ощство χ ʜство ʜ гɴ мє воєводɑ ωκ ʜʌʜ ʜ 

Ɣκопɑ ʜ поБѣ(ʌѣ)жʜ 

Ozrin Kopijević 
Varošište u 
Borĉu (XV) 

V: 224 

smrti см ьтʜ 

вɑ ʜмє Божʜє ɑ сє ʌєжʜ оʒ ʜɴь κопʜєвʜћь 

жƔпɑɴь κɴєʒɑ пɑвʌɑ сє пʜсɑ дʜѣκь мʜʌосɑʌʜћь 

 ɑдоє ʜћь см ьтʜ ɴє поʜсκɑχь ɴɑвʜдѣɴь 

κ ɑʌєвсв(ɑ) Босɑɴсκогɑ ʜ госпоцтвɑ с ьБьсκогɑ 

ʒɑ могɑ гɴɑ сʌƔжБƔ Бодошє мє ʜ сѣκошє мє ʜ 

стѣ ɑшє ʜ тƔʜ см ьтʜ ɴє допɑдоχь ʜ Ɣм ʜχь ɴɑ 

 ощство χ ʜство ʜ гɴ мє воєводɑ ωκ ʜʌʜ ʜ 

Ɣκопɑ ʜ поБѣ(ʌѣ)жʜ 

Ozrin Kopijević 
Varošište u 

Borĉu (XV) 
V: 224 

Sniku сɴʜκƔ 

† вь ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ ст го дχ ɑ сє ʌєжʜ  ɑБɑ Бж ʜɑ 

поʌʜχ ɑɴʜ⊦ɑ ɑ ʒовомь мʜ ьсκʜмь госпо⊦ɑ 

 ɑдɑүɑ жоyпɑɴɑ ɴєɴьцɑ үʜχо ʜћɑ κƔүьɴʜцɑ ɑ 

ɴєвѣстɑ жƔпɑɴɑ в ɑтьκɑ ʜ сʌƔгє дɑБʜжʜвɑ ʜ 

тєпьүʜıє  стʜпьκɑ ɑ κьүʜ жƔпɑɴɑ мʜʌьтѣɴɑ 

д ɑжʜвоıє вʜκɑ ɑ κɑʒɴьцƔ сɴʜκƔ сєст ɑ ɑ постɑвʜ 

сь Бѣʌѣгь ɴє сɴ ь дɑБʜжʜвь с Бжʜωмь помощʜю 

сɑмь (с) своʜмʜ ʌƔдьмʜ ɑ вь дɴ(ʜ) гдɴɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ 

Polihranija 

Radaĉa 

Veliĉani u 
Popovu polju 

(1377-1391) 

V: 102 

so* со 
ɑ сє ʌєжє двɑ мʜʌшоєвʜћɑ ɑʌʜѣɑ ʜ юсƔпь ʜ тоʜ 

г ɑдʜ Бгдɑɴь κвɑүь со Ɣсємь 

Alija i Jusup 
Milošević 

Graĉanica kod 
Gacka (XV) 

S: 1 

spasenâ (спɑсє)ɴь 

сʜє: ʌєжʜ: мʜχоʜо: грɑχовүʜћь: прɑвє: в(ʜ)рє 

рʜмскє (к)оʜ: поүтєɴо (χ)оћɑшє ʜ (Б)огƔ сє 

мо(ʌɑ)шє: ʜ доБро (к)ɴʜгƔ: ʒɴɑ(шє дɑ)ʜ мƔ Бо(жє 

дƔ)шʜ д(ɑ) БƔдє (спɑсє)ɴь 

Mihojo 

Grahovĉić 

Brajkovići kod 

Bile (XVI) 
T: 3 

spostava спост(ɑ)вɑ 

† сє ʌєжʜ мнʌьць црьɴнүь доБрѣ жнвь доБрѣ Ɣмрѣ 

снɴɑ Ɣ ɴєгɑ ɴє Бншє снɴовьць кɑмн спост(ɑ)вɑ н 

то мƔ пнсɑ кƔʌьдƔкь † 

Milac Crniĉ 

Pragani kod 

Zvornika (XIV-
XV) 

V: 310 

spostavi спостьвн 
сє ʌєжʜ воʌьєдьɴь Ɣмрє ɑ сє ɴɑ ɴємь спостьвн 

дɑмѣьɴ 
Voljedan 

Podgradac kod 

Bratunca (XV) 
V: 318 

Sracin срɑцнɴь 
† ɑ сє ʌєжн кɴєʒь вƔкосɑвь пʌншүнћь пнсɑ 

срɑцнɴь вƔкосɑʌнћь 

knez Vukosav 

Plišĉić 

Stepen kod 

Gacka (XIV) 
V: 160 

Sracin срɑцнɴь 
† ɑ сє ʌєжн внг(ɑ)ɴь вƔкосɑвɑ пʌншүнћɑ снɴь 

пнсɑ срɑцнɴь вƔкосɑʌнћь 
Viganj Plišĉić 

Stepen kod 

Gacka (prije 
1465) 

V: 199 

srpskoga с ьБьсκогɑ 

вɑ ʜмє Божʜє ɑ сє ʌєжʜ оʒ ʜɴь κопʜєвʜћь 

жƔпɑɴь κɴєʒɑ пɑвʌɑ сє пʜсɑ дʜѣκь мʜʌосɑʌʜћь 

 ɑдоє ʜћь см ьтʜ ɴє поʜсκɑχь ɴɑвʜдѣɴь 

κ ɑʌєвсв(ɑ) Босɑɴсκогɑ ʜ госпоцтвɑ с ьБьсκогɑ 

ʒɑ могɑ гɴɑ сʌƔжБƔ Бодошє мє ʜ сѣκошє мє ʜ 

стѣ ɑшє ʜ тƔʜ см ьтʜ ɴє допɑдоχь ʜ Ɣм ʜχь ɴɑ 

 ощство χ ʜство ʜ гɴ мє воєводɑ ωκ ʜʌʜ ʜ 

Ɣκопɑ ʜ поБѣ(ʌѣ)жʜ 

Ozrin Kopijević 
Varošište u 

Borĉu (XV) 
V: 224 

stah стɑχь 
ɑ сн ɴɑ крьстƔ рɑдоѣ мрькшнћɑ стɑχь Богɑ 

моʌєћє н ʒʌɑ ɴє мнсʌєћє н ƔБн мє громь 
Radoje Mrkšić 

Djedići kod 

Trebinja (XV-

XVI) 

V: 118 

Stana стɑɴɑ 
ɑ сє ʌєжʜ доБ ɑ жєɴɑ стɑɴɑ ћƔ єɴовʜцɑ сʜєүє 

ʒєʌʜѣ ɑ (п)ʜшє  ɑто 

Stana 

Đurenovica 

Boljuni kod 

Stoca (XV) 
V: 79 
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Stane стɑɴє † вɑ нмє Божнє ɑ сє госпоє стɑɴє Stana 

Trnovica kod 

Uloga (oko 

1466) 

V: 180 

Stapjana стɑп⊦ɑɴɑ 

† вь нмє ωтцɑ н снɴ(ɑ) н свєтогɑ дχɑ ɑ сє кɑмн 

стɑп⊦ɑɴɑ трѣдɑɴовнћь † ɑ сє пнсɑ ⊦ɑ дк 

ɴɑповнщь 

Stapjan 

Trêdanović 

Hodovo kod 
Stoca (XV-

XVI) 

V: 52 

stari стɑ ʜ 

χɑсɑɴь ʜ ɑχмɑть дьвɑ  ɑдʜʌовʜћɑ сʜɴɑ ʜ ωто 

стɑ ʜ χɑсɑɴь Ɣм о є ʜ ωто Бʜєшє є ь Бʜшє 

ƔʒƔ ьχƔ үовєκє ɑ юɴɑүє юɴɑκɑ ʜ тоʜ ɴєговь 

Б ɑть ɑχмɑть вєʌʜκє жɑʌостʜ  ɑдʜ пʜсɑшє ωвω ʜ 

дɑ є Бʌɑсовєɴь тκо ћє п оʜтʜ ʜ п оκʌєт є κωʜ 

п ʜвɑʌʜтʜ 

Hasan i Ahmat 
Radilović 

Ĉadovina kod 

Rogatice (XV-

XVI) 

V: 217 

stavi стɑвʜ 

сє˖ κƔћɑ˖ мʜʌƔтʜɴɑ˖ мɑ оєв(ʜћɑ) ʜ ɴєговє˖ 

жєɴє˖ вʌɑдʜсɑвє ʜ ɴʜю дʜтцє ʜ ʜ Ɣ ʜмє мʜʌƔтʜɴь 

дɑ сє˖ ɴʜтκо ь˖ ɴє стɑвʜ˖ ш ɴʜмь 

Milutin 
Marojević 

Carevac u 

Starom selu kod 

Glamoĉa (XV) 

V: 261 

stazama* стɑʒɑмɑ 

… сʌɑвɑ вєʌʜ(κомƔ) (г)дʜɴƔ † БɑɴƔ ɑʒ(ь) пʜсɑχь 

дɴʜ м ɑ    ɑɑθг ʜ свѣщɑ ɑє пʜс … ʜ поʜдо(χь) 

стɑʒɑмɑ (Б)ɑɴɑ κƔʌʜɴɑ доБ ʜгɑ † ʜ пɑɑсɑχƔ κʜ 

ю оʜ ѣ сɑдʜ ʜʒʜтʜ щ… 

 

Podbreţje kod 

Zenice, stariji 

natpis (1193) 

V: 252 

steće стєћє 

ʜ Ɣ томь стєћє ж(ʜ)χ  поүтєɴо ʜ сʌɑвɴо є є ʒɴɑχь 

дɑ є Ɣм … ɑ тɑʜ г єБь  Ɣүʜɴʜχ(ь) (Ɣ)ʒвƔκоχ  ʒɑ 

свогɑ  жʜвотɑ  БоyдƔћє(м)оy ʜ посʌ(ʜ) 

оyʒвƔүєɴ(ʜѣ) г єБɑ ɴɑ үєтв ьто ʌʜто тоʜ пʜсɑχь 

ɴɑ үƔɑɴ ɑ п ʜдɑʌʜ сє Б(ог)Ɣ ωБɑ ɴɑ ʌʜт(ʜ)χь κʜ … 

мь жʜв … 

 

Gornje Turbe 

kod Travnika 
(1451) 

V: 255 

Stefan с т є φ ɑ ɴ  

† в ь   ʌ ѣ т о   цɴɑ ɑʒь рɑБь χ Ɣ  Б г Ɣ  гдɴь χєрцєгь 

с т є φ ɑ ɴ  вьʒдв гоχ χрɑмь с т г о  в є ʌ к о м Ɣ ү ɴ ɑ  χ в ɑ  

гєωрг ɑ м о ʌ є  ємƔ дɑ помоʌнть сь ω  мɴѣ 

грѣштɴомь вʌɑдцѣ моıє мƔ χ Ɣ  † 

Crkva sv. 

ĐorĊa 

Sopotnica kod 

Goraţda (1454) 
V: 193 

stekoh стєкоχь 

ɑ сє∶ пншє∶ ɴɑ крьстƔ∶ юрѣɑ∶ дɑ є∶ ʒɴɑтн 

свɑкомƔ∶ үовнкƔ ∶юрɑн∶ нвɴовнћь кɑко∶ стєкоχь 

∶Бʌɑго ∶н ш ɴєгɑ∶ погнБоχ кɑмн∶ Ɣснүє∶ рɑднүь∶ 

ковɑүь 

Juraj Ivanović 
Arapi kod 

Mostara (XV) 
V: 13 

Stojan стѣɴ ɑ сє ʌєжн стѣɴ оподнɴовнүь 
Stojan 

Opodinoviĉ 

Ĉengić Bare 
kod Oblja u 

Kalinoviku 

(XV) 

V: 183 

Stêpan стѣпɑɴь ɑ сє ʌєжн стѣпɑɴь ɑ үнɴнω кɑмн ωгость ковɑүь Stêpan 
Radimlja kod 
Stoca (XV) 

V: 46 

Stêpan стѣпɑɴь † ɑ сє ʌєжʜ стѣпɑɴь ωʒ ѣɴовʜћь 
Stêpan 
Ozrênović 

Strgaĉina kod 
Rudog 

V: 213 

Stêpana стѣпɑɴ(ɑ) 

ʜ Бɑɴʜ пʜсɑχь κ ʜʌє жƔпɑɴь ɑʒъ пʜсɑχъ дєсʜвоʜ 

  … ɑБ ʜ ɑʒъ пʜсɑχь сє пʜсɑ  ɑдоχɴɑ κ ъстʜѣɴɴь 

дєсѣɴь ьɑть … євʜть пʜсɑ (Ɣ) дьɴʜ Бɑɴ(ɑ) 

стѣпɑɴ(ɑ) БогƔ дɑʜ ʒьд ɑвʜє ɑ мь(ɴ)ѣ жʜвоть ɑʒь 

пʜсɑ оБ ɑдь сʜүь мʜʌгост 

Kulinova ploĉa, 

natpisi u 

krugovima 

Biskupići-

Muhašinovići 
kod Visokog 

(XIV) 

V: 254 

Stêpana стѣпɑɴɑ 

† ɑ сє ʌєжн кɴєʒ вʌɑднсʌɑвь жƔпɑɴɑ ɴнкоʌє снɴь 

Бɑɴɑ стѣпɑɴɑ ɴєтн ɑ ʌєжн ɴɑ свон ʒємʌн ɴɑ 

пʌємєто ɑ пнсɑ помоүɑɴь 

knez Vladislav 

Vranjevo Selo 

kod Neuma 
(poslije 1363) 

V: 24 

Stepanovića стєпɑɴовнћɑ ɑ сє крсть мрɑтнʌɑ стєпɑɴовнћɑ 
Mratil 

Stepanović 

Kokorina kod 

Gacka (XVI) 
V: 325 

Stepko стєпко 
ɑ сє ʌєжʜ овдє стєпко рɑднвоєвнћь погрєБє сє вь 

ʌєто ʒво 

Stepko 

Radivojević 

Crnići kod 

Stoca (1564) 
V: 320 

Stêpkom стѣпκомь 

† вь ʜмє ωцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєто(гɑ) дχ ɑ сє ʌєжʜ 

воєводɑ мʜωтошь (с) своʜмь (с)ʜɴомь стѣпκомь 

свомƔ гдɴƔ вʌɑтκƔ вʌɑћєвʜћƔ κоɴь ɴогƔ κоʜ мƔ 

посʌƔжʜ жʜвƔ ɑ м ьтвɑ поБʜʌʜжʜ Божʜмь 

(п)омоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостʜю ʜ п ɑвʜ 

воєводɑ мʜωтошь ʜ мɴого ωт моє  Ɣκє ɴɑ ʒємʌʜ 

Бʜ ɑ ѣ ɴʜ ωт єɴɴє ɴʜκо ь ɴє Бʜ м ьтвь ɴє χ гɑ 

ƔБʜт ɑ ʜ сє κопɑʜтє ɴɑ пʌємє(ɴн)томь 

vojvoda Miotoš 

sa sinom 

Stêpkom 

VlaĊevina kod 

Rogatice (prije 

1463) 

V: 222 
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stêraše стѣ ɑшє 

вɑ ʜмє Божʜє ɑ сє ʌєжʜ оʒ ʜɴь κопʜєвʜћь 

жƔпɑɴь κɴєʒɑ пɑвʌɑ сє пʜсɑ дʜѣκь мʜʌосɑʌʜћь 

 ɑдоє ʜћь см ьтʜ ɴє поʜсκɑχь ɴɑвʜдѣɴь 

κ ɑʌєвсв(ɑ) Босɑɴсκогɑ ʜ госпоцтвɑ с ьБьсκогɑ 

ʒɑ могɑ гɴɑ сʌƔжБƔ Бодошє мє ʜ сѣκошє мє ʜ 

стѣ ɑшє ʜ тƔʜ см ьтʜ ɴє допɑдоχь ʜ Ɣм ʜχь ɴɑ 

 ощство χ ʜство ʜ гɴ мє воєводɑ ωκ ʜʌʜ ʜ 

Ɣκопɑ ʜ поБѣ(ʌѣ)жʜ 

Ozrin Kopijević 
Varošište u 

Borĉu (XV) 
V: 224 

Stipana стнпɑɴɑ 
† ɑ сє сто воєводє стнпɑɴɑ мнʌорɑдовнћɑ ɑ 

поɴовн гɑ воєводɑ пєтɑрь снɴь мƔ 

Stolica Stipana 
Miloradovića 

Ošanići kod 

Stoca (1470-

1488) 

V: 56 

Stipanu стʜпɑɴƔ 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 

Milošević  

Koĉerin kod 

Lištice (1410-
1411) 

V: 1 

Stipka стʜпκɑ 

† ɑ сє ʌєжʜ вогьұʜɴь κьɴєʒɑ стʜпκɑ Ɣ … ʜћɑ сʜɴь 

ɴɑ сьвоѣоʜ ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ д Ɣжʜɴо 

жɑʌʜтє мє мʌɑдь сʜ сєгɑ свʜтɑ отʜдоχь ɑ єдьɴь 

Бʜχь Ɣ мɑʜκє ɑ сє пʜсɑ Ɣгɑ ɑκь 

Vogĉin 
Kotorac kod 

Ilidţe (XV) 
V: 207 

Stipka стʜпьκɑ 

† вь ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ ст го дχ ɑ сє ʌєжʜ  ɑБɑ Бж ʜɑ 

поʌʜχ ɑɴʜ⊦ɑ ɑ ʒовомь мʜ ьсκʜмь госпо⊦ɑ 

 ɑдɑүɑ жоyпɑɴɑ ɴєɴьцɑ үʜχо ʜћɑ κƔүьɴʜцɑ ɑ 

ɴєвѣстɑ жƔпɑɴɑ в ɑтьκɑ ʜ сʌƔгє дɑБʜжʜвɑ ʜ 

тєпьүʜıє  стʜпьκɑ ɑ κьүʜ жƔпɑɴɑ мʜʌьтѣɴɑ 

д ɑжʜвоıє вʜκɑ ɑ κɑʒɴьцƔ сɴʜκƔ сєст ɑ ɑ постɑвʜ 

сь Бѣʌѣгь ɴє сɴ ь дɑБʜжʜвь с Бжʜωмь помощʜю 

сɑмь (с) своʜмʜ ʌƔдьмʜ ɑ вь дɴ(ʜ) гдɴɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ 

Polihranija 

Radaĉa 

Veliĉani u 
Popovu polju 

(1377-1391) 

V: 102 

Stipko стнпко 
н сє ʌєжн стнпко рɑдосɑʌнћь Божє дɑвɴо тн сɑмь 

ʌєгɑω н вєʌє тн мн є ʌєжɑтн 

Stipko 

Radosalić 

Premilovo Polje 

kod Ljubinja 
(XIV-XV) 

V: 89 

Stjepanova стнєпɑɴовɑ 

ɑ ʌƔкє стнєпɑɴовɑ роднχ сє Ɣ вєʌнкƔ рɑдость ɑ 

Ɣмр(ѣχь) Ɣ вєʌнкƔ жɑʌость ɑ сє кнпн є 

томɑшєвнƔ Борє ɑ дɑ мƔ дєсєто врєдн 
 

Svitava kod 

Ĉapljine (XV) 
V: 31 

sto сто 
† ɑ сє сто воєводє стнпɑɴɑ мнʌорɑдовнћɑ ɑ 

поɴовн гɑ воєводɑ пєтɑрь снɴь мƔ 

Stolica Stipana 
Miloradovića 

Ošanići kod 

Stoca (1470-

1488) 

V: 56 

sto сто 
сн χрɑмъ повн поп вƔүωсɑв ɑ с ɴємь χрнстɴн 

Бжон мɑрко кɑмн сɑпнсɑ сто домь 

Crkva sv. 

Nikole 

Panik kod 

Bileće (1474) 
V: 134 

Stojan сто(ѣ)нɴь 
† ɑ сє ʌєжн сто(ѣ)ɴь Ɣтоʌовнүь ɴɑ своєн ʒємʌн ɴɑ 

пʌємєɴнто сн постɑвн остоѣ Брɑть єго 
Stojan Utoloviĉ 

ĐurĊevik u 

Gostilji kod 

Ţivinica (XIV-

XV) 

V: 240 

Stojan стоѣɴь † ɑ сє ʌєжн стоѣɴь Stojan 
Han-Ploĉa kod 

Kiseljaka (XV) 
V: 250 

stoji стоʜ 

ɑ сʜє Бʜʌєгь поүтєɴогɑ вʜтʒɑ воєводє  ɑдʜвоѣ 

ωп ɑшʜћɑ доκʌє Бʜχь поүтєɴо ʜ гʌɑсʜто п єБʜχь 

ʜ ʌєгоχь Ɣ тƔћоʜ ʒємʌʜ ɑ Бʜʌєг мʜ стоʜ ɴɑ 

Бɑщʜɴʜ 

Radivoj 
Oprašić 

Oprašići kod 
Rogatice (XV) 

V: 226 

Stojsav стонсɑвь 

† ɑ сє ʌєжн стонсɑвь мнʌошєвнћь ɴɑ свон ʒємʌн 

ɴɑ пʌємєɴнтон когɑ мɴого ʌƔдн ʒɴɑшє ɑ сє ұнɴн 

прнБнʌь Бѣʌопүєʌɑɴнɴь ɑ пнсɑ днвьɴь сɴь єговь 

Stojsav 
Milošević 

Gradac kod 
Konjica (XV) 

V: 16 

strêci* с(т) ѣцʜ 
ɑ сє пʜсɑ вʌκɑɴ ʜ п ʜБүєвʜћь (ɴ)ɑ своємь 

с(т) ѣцʜ  

Tiĉići kod 

Kaknja (XV) 
V: 243 
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strine ст ʜɴє 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 

Staro Selo kod 

Donjeg Vakufa 

(XIV-XV) 

V: 279 

strojnik стронɴнкь … стронɴнкь  
Zgunja na Drini 
(XV) 

V: 317 

stry стръı 
† сэ ʌэжıтъ ппъ тѣχодрɑгъ ɑ э ıмѣʌъ д съıɴовъ 

тэрэ рѣдъ эдıɴѣмъ годѣ стръı э 
pop Tjehodrag 

Lištani u 

Livanjskom 

polju (XII) 

Š: 11 

su сƔ 

† ɑ сє ɴєкɑ сє ʒɴɑ єрє ƔБн пƔськɑ БрєшкƔ 

Боровнүнћɑ ɑ дɑ сƔ кʌєтє тє рƔкє коє Бн ωвон 

прнторнʌє 

Breško 

Boroviĉić 

Han-Pobrdica 

kod Stoca (XV) 
V: 41 

su сƔ 

ɑ сє ʌєжʜ д ɑгʜʌо (мʜ)ʌєт(ʜ)үь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜто (ɴɑ) допɑцʜχ п ɑвʜχь ʌєть  м  сƔ 

своємь  одомь воʌʜɴʜ үʌовѣκь κомƔ мƔ годѣ 

сʌƔжʜтʜ гоʜсподѣɴƔ ɑ κомƔ годѣ сʌƔжɑшє 

вѣ ьɴь мƔ Бєшє ʜ сє пʜсɑ д ɑгʜшɑ сʜɴь єговь 

Dragilo 
Donji Dopasci 
kod Kladnja 

(XV) 

V: 234 

sudija сƔʜдʜ(ѣ) 

вь дьɴʜ Б(ɑ)ɴɑ вєʌʜκ(ɑ)го κƔʌʜɴ(ɑ) Бѣшє 

г ɑ(д)ѣшɑ сƔʜдʜ(ѣ) вєʌʜ Ɣ ɴєг(о) ʜ сьʒʜдɑ … 

св єтɑго ю ʜѣ ʜ сє ʌєжʜ Ɣ ɴ(є)го ʜ жєɴɑ єгвɑ  үє 

поʌожʜ(т)є мє Ɣ ɴєго ɑ сє ʒʜдɑ д ɑжє 

о(χ)мƔүɑɴıɴь ємƔ воʌьı Б є: ɴ(ь) (ɑ)ʒь пʜсχь п о … 

ћь 

sudija Gradêša 
Podbreţje kod 
Zenice (poslije 

1193) 

V: 252 

Sulimana сƔʌʜмɑɴɑ ɑ сʜ Бʜʌєгь сƔʌʜмɑɴɑ ошκопʜцє 
Suliman 

Oškopica 

Dumanjići kod 
Rogatice (XV-

XVI) 

V: 230 

Sulimana сƔʌʜмɑɴɑ 
ωвдʜє ʌєжʜ мʜт ɑɴ вƔκь ɴ … вʜћь ɴɑ свωωʜ 

Бɑщʜɴʜ ʒɑ цɑ ɑ сƔʌʜмɑɴɑ 
Mitran 

Mišinci kod 

Dervente 
(1521-1566) 

V: 281 

suţanj* сƔжɑɴь 
ɑ сє пнсɑ врсɑɴь косɑрнүь сƔжɑɴь кон сє ɴє 

рɑдƔє  

Blagajgrad 

(XV) 
V: 20 

svadi свɑдʜ 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 

Milošević  

Koĉerin kod 

Lištice (1410-
1411) 

V: 1 

svakomu свɑкомƔ 

ɑ сє∶ пншє∶ ɴɑ крьстƔ∶ юрѣɑ∶ дɑ є∶ ʒɴɑтн 

свɑкомƔ∶ үовнкƔ ∶юрɑн∶ нвɴовнћь кɑко∶ стєкоχь 

∶Бʌɑго ∶н ш ɴєгɑ∶ погнБоχ кɑмн∶ Ɣснүє∶ рɑднүь∶ 

ковɑүь 

Juraj Ivanović 
Arapi kod 

Mostara (XV) 
V: 13 

svakomu свɑκомƔ 
ɑ сє ʌєжʜ вƔκьшʜɴь доБ ɑшʜɴовʜћь Ɣ тоʜ доБɑ 

Ɣм( )ʜєχь свɑκомƔ мє жɑω Бʜ момƔ 

Vuk(a)šin 

Dobrašinović 

Konjsko kod 

Trebinja (XV-
XVI) 

V: 132 

svatago свɑтго 
вɑ нмє ωцɑ сɴıьɑ н свɑтго дƔχɑ снє доБрн ʌєжнƔ 

ɑ сɑ мɴомь … кƔ  

Kalinovik 

(XVI) 
V: 184 

svêta* свѣтɑ 
ɑ сє ʌєжн рɑБ Божн гомБɑʌнүь үƔж(д)ɴомє жєʌєт 

овог свѣтɑ 
Gombaliĉ Goraţde (1568) V: 191 

svetago стɑго 

† Ɣ ʜмэ оцɑ ʜ сɴɑ ʜ стɑго дχ(ɑ) ɑ сэ цκʜ ɑћʌɑ 

мʜʌɑ ɑ ʒʜдɑ  Ɣ κъ смʜ ъ сʜɴъ г эвъ жƔп  Ɣ  Ɣɴъ 

ʜ ж(є)ɴɑ эгɑ пɑ(в)ʜцɑ 

Humaĉka ploĉa 
Humac kod 

Ljubuškog (XI) 
V: 14 
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svetago стɑго 

† вɑ ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ стɑго дχɑ ɑ сє дво ь 

воєводє мɑсɴɑ ʜ ɴєговʜю сɴƔ  ɑдосʌвɑ ʜ 

м осʌвɑ сє пʜсɑ  ɑБь Бжʜ ʜ стɑго дмʜт ʜѣ Ɣ дɴʜ 

гдɴɑ κ ɑʌɑ Ɣг ьсκогɑ ʌоʜшɑ ʜ гɴɑ Бɑɴɑ 

Босɑɴьсκогɑ тв ьтκɑ тκо Бʜ то пот ьʌь дɑ є 

п оκʌєть ωц мь ʜ сɴомь ʜ стʜмь дχомь 

vojvoda Masan 
Donja Dreţnica 

(1355-1357) 
V: 15 

svetago стɑго 

† вɑ ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ стɑго дχɑ ɑ сє дво ь 

воєводє мɑсɴɑ ʜ ɴєговʜю сɴƔ  ɑдосʌвɑ ʜ 

м осʌвɑ сє пʜсɑ  ɑБь Бжʜ ʜ стɑго дмʜт ʜѣ Ɣ дɴʜ 

гдɴɑ κ ɑʌɑ Ɣг ьсκогɑ ʌоʜшɑ ʜ гɴɑ Бɑɴɑ 

Босɑɴьсκогɑ тв ьтκɑ тκо Бʜ то пот ьʌь дɑ є 

п оκʌєть ωц мь ʜ сɴомь ʜ стʜмь дχомь 

vojvoda Masan 
Donja Dreţnica 

(1355-1357) 
V: 15 

svetago ст  го 

см 1701 † χс кɑ сы ст  ын н Бжств  ɴн χрɑмь ст  го 

оц(ɑ) … ɴнкоʌн сьʒндɑ сє н ωБɴовн вь (ʌ)ѣто 

 ʒмв  трƔдн жє сє ω сємь (с)тѣмь χрɑмє вωєводɑ 

рɑдоє χр(ɑБрєɴь) 

Crkva sv. 
Nikole 

Trijebanj kod 
Stoca (1534) 

V: 50 

svetago ст го 

† вь ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ ст го дχ ɑ сє ʌєжʜ  ɑБɑ Бж ʜɑ 

поʌʜχ ɑɴʜ⊦ɑ ɑ ʒовомь мʜ ьсκʜмь госпо⊦ɑ 

 ɑдɑүɑ жоyпɑɴɑ ɴєɴьцɑ үʜχо ʜћɑ κƔүьɴʜцɑ ɑ 

ɴєвѣстɑ жƔпɑɴɑ в ɑтьκɑ ʜ сʌƔгє дɑБʜжʜвɑ ʜ 

тєпьүʜıє  стʜпьκɑ ɑ κьүʜ жƔпɑɴɑ мʜʌьтѣɴɑ 

д ɑжʜвоıє вʜκɑ ɑ κɑʒɴьцƔ сɴʜκƔ сєст ɑ ɑ постɑвʜ 

сь Бѣʌѣгь ɴє сɴ ь дɑБʜжʜвь с Бжʜωмь помощʜю 

сɑмь (с) своʜмʜ ʌƔдьмʜ ɑ вь дɴ(ʜ) гдɴɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ 

Polihranija 
Radaĉa 

Veliĉani u 

Popovu polju 

(1377-1391) 

V: 102 

svetago с т г о  

† в ь   ʌ ѣ т о   цɴɑ ɑʒь рɑБь χ Ɣ  Б г Ɣ  гдɴь χєрцєгь 

с т є φ ɑ ɴ  вьʒдв гоχ χрɑмь с т г о  в є ʌ к о м Ɣ ү ɴ ɑ  χ в ɑ  

гєωрг ɑ м о ʌ є  ємƔ дɑ помоʌнть сь ω  мɴѣ 

грѣштɴомь вʌɑдцѣ моıє мƔ χ Ɣ  † 

Crkva sv. 

ĐorĊa 

Sopotnica kod 

Goraţda (1454) 
V: 193 

svetago св єтɑг(о) 
… (ст)ɑго до y χ ɑ ѣ ж(оyпɑɴь) … (ц) ьκьвь св єтɑг(о) 

… (с)воʜχь сєʌѣχь оy д(ɴʜ) … (сʌ)ɑвьɴɑго ɴємɑɴє 
Blagajski natpis Blagaj (1194) V: 19 

svetago св єтɑго 

вь дьɴʜ Б(ɑ)ɴɑ вєʌʜκ(ɑ)го κƔʌʜɴ(ɑ) Бѣшє 

г ɑ(д)ѣшɑ сƔʜдʜ(ѣ) вєʌʜ Ɣ ɴєг(о) ʜ сьʒʜдɑ … 

св єтɑго ю ʜѣ ʜ сє ʌєжʜ Ɣ ɴ(є)го ʜ жєɴɑ єгвɑ  үє 

поʌожʜ(т)є мє Ɣ ɴєго ɑ сє ʒʜдɑ д ɑжє 

о(χ)мƔүɑɴıɴь ємƔ воʌьı Б є: ɴ(ь) (ɑ)ʒь пʜсχь п о … 

ћь 

sudija Gradêša 

Podbreţje kod 

Zenice (poslije 
1193) 

V: 252 

svetago свєтго 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 
Milošević  

Koĉerin kod 

Lištice (1410-

1411) 

V: 1 

svetago свєтго 

† вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ 

вʌɑтκо вʌɑ(ћє)вʜћь κоʜ ɴє моʌɑшє ɴʜєдɴогɑ 

үʌовκɑ тьκмо гɴɑ ɑ ωБʜдє мɴого ʒємʌє ɑ домɑ 

погʜБє ɑ ʒɑ ɴʜмь ɴє остɑ ɴʜ сɴь ɴʜ Б ɑть ɑ ɴɑ ɴь 

Ɣсʜұє κɑмʜ ɴєговь воєводɑ мʜωтошь сʌƔжʜ гɴɑ 

Божʜωмь помоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостою κоʜ 

Ɣκопɑ вʌɑтκɑ помєɴƔ Бгɑ 

Vlatko 

VlaĊević 

VlaĊevina kod 
Rogatice (1399-

1415) 

V: 223 

svetago свтɑго 
вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свтɑго дχɑ ɑ сє ʌєжʜ 

 ɑдомʜ ь ю ʜсɑʌʜћь ɴɑ своєʜ ʒємʌʜ пʌємєтɴо 

Radomir 

Jurisalić 

Olovci kod 

Stupara (XV) 
V: 237 

svetago* (ст)ɑго 
… (ст)ɑго до y χ ɑ ѣ ж(оyпɑɴь) … (ц) ьκьвь св єтɑг(о) 

… (с)воʜχь сєʌѣχь оy д(ɴʜ) … (сʌ)ɑвьɴɑго ɴємɑɴє 
Blagajski natpis Blagaj (1194) V: 19 

svetago* стго стго птрɑ н п(ɑвʌɑ) свѧтѧ вɑрвр … 
 

Moševići kod 

Neuma (XII) 
V: 26 
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svete стє 

грɑдн Бошко ɴнкоʌɑ н ɴнкоʌɑ ɑɴдрнɑш ɴɑ 

сʌɑвƔ Богɑ н стє госпє н Бʌɑгсовı 

БнскƔп ɴɑкоɴ ү ѣ о н годнɴɑ породɑ 

нсƔсовɑ ɴɑ шє жƔɴɑ пнсɑ φрɑ 

Бɑʒнʌно рɑвɴɑɴнɴ  

Crkva 
Uznesenja 

Ravno u 

Popovu polju 

(1578) 

V: 100 

svętę* свѧтѧ стго птрɑ н п(ɑвʌɑ) свѧтѧ вɑрвр … 
 

Moševići kod 

Neuma (XII) 
V: 26 

svetêm (с)тѣмь 

см 1701 † χс кɑ сы ст  ын н Бжств  ɴн χрɑмь ст  го 

оц(ɑ) … ɴнкоʌн сьʒндɑ сє н ωБɴовн вь (ʌ)ѣто 

 ʒмв  трƔдн жє сє ω сємь (с)тѣмь χрɑмє вωєводɑ 

рɑдоє χр(ɑБрєɴь) 

Crkva sv. 

Nikole 

Trijebanj kod 

Stoca (1534) 
V: 50 

svetim стʜмь 

† вɑ ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ стɑго дχɑ ɑ сє дво ь 

воєводє мɑсɴɑ ʜ ɴєговʜю сɴƔ  ɑдосʌвɑ ʜ 

м осʌвɑ сє пʜсɑ  ɑБь Бжʜ ʜ стɑго дмʜт ʜѣ Ɣ дɴʜ 

гдɴɑ κ ɑʌɑ Ɣг ьсκогɑ ʌоʜшɑ ʜ гɴɑ Бɑɴɑ 

Босɑɴьсκогɑ тв ьтκɑ тκо Бʜ то пот ьʌь дɑ є 

п оκʌєть ωц мь ʜ сɴомь ʜ стʜмь дχомь 

vojvoda Masan 
Donja Dreţnica 
(1355-1357) 

V: 15 

svetoga свєтг ɑ 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтг ɑ дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

κɴєʒь Бɑтʜћь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ 

мʜʌостʜю Бжʜ омь ʜ сʌɑвɴогɑ гɴдɴ ɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ κɴєʒь Босɑɴьсκʜ ɴɑ вʜсоκомь сє поБоʌʜχь 

ɴɑ дƔБоκƔмє мє дɴь доʜдє сʜ Бʜʌʜгь постɑвʜ 

госпоѣ вƔκɑвɑ с моʜмʜ доБ ʜмʜ жʜвƔ мʜ вѣ ɴо 

сʌƔжɑшє ʜ м твƔ мʜ посʌƔжʜ 

knez Batić 

Kopošići kod 
Ilijaša 

(16.8.1420-

18.8.1421) 

V: 245 

svetoga свєто(гɑ) 

† вь ʜмє ωцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєто(гɑ) дχ ɑ сє ʌєжʜ 

воєводɑ мʜωтошь (с) своʜмь (с)ʜɴомь стѣпκомь 

свомƔ гдɴƔ вʌɑтκƔ вʌɑћєвʜћƔ κоɴь ɴогƔ κоʜ мƔ 

посʌƔжʜ жʜвƔ ɑ м ьтвɑ поБʜʌʜжʜ Божʜмь 

(п)омоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостʜю ʜ п ɑвʜ 

воєводɑ мʜωтошь ʜ мɴого ωт моє  Ɣκє ɴɑ ʒємʌʜ 

Бʜ ɑ ѣ ɴʜ ωт єɴɴє ɴʜκо ь ɴє Бʜ м ьтвь ɴє χ гɑ 

ƔБʜт ɑ ʜ сє κопɑʜтє ɴɑ пʌємє(ɴн)томь 

vojvoda Miotoš 
sa sinom 

Stêpkom 

VlaĊevina kod 
Rogatice (prije 

1463) 

V: 222 

svetoga свєтогɑ 

† вь нмє ωтцɑ н снɴ(ɑ) н свєтогɑ дχɑ ɑ сє кɑмн 

стɑп⊦ɑɴɑ трѣдɑɴовнћь † ɑ сє пнсɑ ⊦ɑ дк 

ɴɑповнщь 

Stapjan 

Trêdanović 

Hodovo kod 
Stoca (XV-

XVI) 

V: 52 

svetoga свєтогɑ 
† вɑ нмє оцɑ н снɴɑ свєтогɑ дƔχɑ ɑ сє ʌєжн 

вƔкосɑвь ʌƔпүнүь † 

Vukosav 
Ljupĉiĉ 

Prokletnica na 

Visoĉici planini 

(XV) 

V: 175 

svetoga свєтогɑ 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ (с)ɴɑ ʜ свєтогɑ д(χɑ) (сє) ʌєжʜ 

доБ ʜ Бдɑɴь доБ огɑ домьшє ωʒ ѣɴовʜүɑ сʜɴь Ɣ 

тоʜ доБɑ Ɣм ѣχь ɴʜ сє Бѣχь ωм ɑʒʜʌь ʒʌƔ ɴʜ 

доʜ(до) доБ Ɣ ʜ κто мє ʒɴɑшє всɑκь мє жɑʌɑшє 

доБ ь χотѣχь юɴɑκь Бʜтʜ ɑʌʜ мʜ см ѣть п ѣκ ɑтʜ 

ω(т)ʜдоχь (ωт) ωтьцɑ вєωмʜ пєүɑωɴɑ ʜ 

пκʌ(о)ɴʜо всоʜ моʜωʜ д жʜɴʜ ʜ Бʌмь ʌБьвтʜ ɴѣχь 

κ моєʜмь вс(ʜ)мь поћʜ  дɑɴовʜү χɑɴь сω 

Bogdan 

Ozrênoviĉ 

Blaţevići kod 

Rogatice 
(poslije 1486) 

V: 211 

svetoga свєтогɑ 

вь ʜмє оцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєтогɑ дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ г ƔБɑүɑ 

воєводє мʜотошɑ поүтєɴɑ ʜ Ɣ т … дєѣɴомь свомь 

ɴɑ п(ʌє)мє(ɴн)том 
 

Seljani kod 
Rogatice (XV) 

V: 218 

svetoga свєтогɑ 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 

Staro Selo kod 

Donjeg Vakufa 
(XIV-XV) 

V: 279 
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svetogâ свєтогь 

вɑ нмє Богь н свєтогь нвɑɴɑ сє ʌєжн рɑдосɑвь 

вɑʌɑχовнћь ɴєкɑ сє ʒɴɑ єрє ʌєг(о)χь ɴɑ свωн ɴɑ 

пʌємєɴнтон Бɑшт(н)ɴн сє пнсɑ рɑднүь 

рɑдосɑʌнћь ɑ снєүє мнʌєтɑ ковɑүь крнʌнћь 

Radosav 

Valahović 

Nekuk kod 

Stoca (XV-

XVI) 

V: 58 

svetom свєтомь 

† ɑ сє ʌєжʜ кɴєʒь вʌɑћь Бнєʌнћь Ɣ своωн црьквн 

Ɣ свєтомь ʌɑʒɑрƔ үʌовѣүє тɑко дɑ ɴнєсн прокʌєть 

ɴє тнкɑн Ɣ мє 

knez VlaĊ 
Bijelić 

Vlahovići kod 
Ljubinja (XV) 

V: 95 

svêtu свѣтƔ 

сє єсть поκоʜщє оБ ɑдɑ χ (ж)ʜүʜћɑ ʜ доБ ѣ жʜ(χ) 

ɴɑ сʜємь свѣтƔ ʜ ʌ(є)жє ɴ(ɑ) своєʜ ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ в ьχƔ мѣсχ ʜ постɑвʜ ɴɑ ɴмь сʜ 

Бѣʌгь сʜɴь єго 

Obrad Hr(ţ)iĉić 
Vakuf kod 
Šibošnice (XV) 

V: 285 

svetyi ст  ын 

см 1701 † χс кɑ сы ст  ын н Бжств  ɴн χрɑмь ст  го 

оц(ɑ) … ɴнкоʌн сьʒндɑ сє н ωБɴовн вь (ʌ)ѣто 

 ʒмв  трƔдн жє сє ω сємь (с)тѣмь χрɑмє вωєводɑ 

рɑдоє χр(ɑБрєɴь) 

Crkva sv. 

Nikole 

Trijebanj kod 

Stoca (1534) 
V: 50 

Svibniĉanin свʜБьɴʜүɑɴʜɴь 

ɑ сє ʌєжʜ д ɑгоє юɴотʜћь тƔпьκовʜћ пʌємєɴʜтʜ 

свʜБьɴʜүɑɴʜɴь ɑ постɑвʜстɑ Бʜʌʜгь  в  сɴɑ 

мʜʌоБ ɑть ʜ п ʜБʜʌь ɑ тьκо ћє сʜ Бʜʌʜгь 

погƔБʜтʜ погƔБʜ гɑ Б ь 

Dragoje Junotić 

Tupković 

Peljave u 

Priboju (XV) 
V: 303 

svita свʜтɑ 

† ɑ сє ʌєжʜ вогьұʜɴь κьɴєʒɑ стʜпκɑ Ɣ … ʜћɑ сʜɴь 

ɴɑ сьвоѣоʜ ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ д Ɣжʜɴо 

жɑʌʜтє мє мʌɑдь сʜ сєгɑ свʜтɑ отʜдоχь ɑ єдьɴь 

Бʜχь Ɣ мɑʜκє ɑ сє пʜсɑ Ɣгɑ ɑκь 

Vogĉin 
Kotorac kod 
Ilidţe (XV) 

V: 207 

svog св(огь) 

† ɑ сє ʌєжн жƔпɑɴь юроє конɴо погБєБє ɴɑ 

поүтєɴо сʌƔжБн ʒɑ св(огь) гдɴɑ ɑ поБнʌнжн гɑ 

кɴєʒь 

ţupan Juroje 

Kruševo kod 

Stoca (prije 

1471) 

V: 39 

svoga свогɑ 

† ɑ сє ʌєжʜ  ɑдоɴɑ  ɑтκовʜћь погʜБоχь пдь 

г ɑдомє пдь κʌƔүємє ʒɑ свогɑ гдɴɑ воєводƔ 

сɑɴд(ɑ)ʌɑ 

Radonja 
Ratković 

Kljuĉ kod 

Gacka (1404-

1415) 

V: 159 

svoga свогɑ 
† ɑ сє ʌєжʜ ю ɑʜ κо(ɴь)  ɑдо(ѣ) свогɑ 

господʜүʜћɑ 
Juraj 

Kaoštica kod 

MeĊeĊe (poslije 
1454) 

V: 212 

svoga свогɑ 

Ɣ (ʜ)мє вєʌьκо(гɑ) κɑʒɴьцɑ ɴєсьпʜɴє Б ьтɑ 

поʒʜдɑ Бѣʌоκɑ κɑʒɴьцɑ ɴєсьпʜɴƔ свогɑ 

господʜɴɑ ʜ ос(т)ɑвʜ сєБѣ мѣсто поʌьгь своєгɑ 

господʜɴɑ 

kaznac Nespina 
Malo Ĉajno kod 
Visokog (XIII) 

V: 247 

svoga свогɑ 

ʜ Ɣ томь стєћє ж(ʜ)χ  поүтєɴо ʜ сʌɑвɴо є є ʒɴɑχь 

дɑ є Ɣм … ɑ тɑʜ г єБь  Ɣүʜɴʜχ(ь) (Ɣ)ʒвƔκоχ  ʒɑ 

свогɑ  жʜвотɑ  БоyдƔћє(м)оy ʜ посʌ(ʜ) 

оyʒвƔүєɴ(ʜѣ) г єБɑ ɴɑ үєтв ьто ʌʜто тоʜ пʜсɑχь 

ɴɑ үƔɑɴ ɑ п ʜдɑʌʜ сє Б(ог)Ɣ ωБɑ ɴɑ ʌʜт(ʜ)χь κʜ … 

мь жʜв … 

 

Gornje Turbe 
kod Travnika 

(1451) 

V: 255 

svoj (с)воʜ 

… ʌтχ: Богомь ɑ сє ʌєжʜ: вьκьсɴ … (с)воʜ ʒємʌє 

ɴɑ п ʜмɑ … κоʜ Бʜшє: Ɣ   … постɑвʜшє: єговь: 

… сʜɴовь Бѣʌьгь: ɑ пʜсɑ … 

Vuksan 

Dištica u 
Jelaškama kod 

Olova (XV-

XVI) 

V: 239 

svoj свон 
† ɑ сє ʌєжн кɴєʒь пɑвɑω комʌѣɴовнћь ɴɑ свон 

пʌємєɴнтон ɴɑ проʒрɑүцƔ Ɣ дɴн воєводє сɑɴдɑʌь 

knez Pavao 

Komlênović 

Bakri kod 
Ĉitluka (1423-

1434) 

V: 11 

svoj свон 

† ɑ сє ʌєжн кɴєʒь пɑвɑω комʌнɴовнћь ɴɑ свон 

(пʌє)мєɴнтон ɴɑ проʒрɑүцƔ Ɣ дɴн воєводє 

сɑɴдɑʌь кон гɑ поүтєɴо н внрɴо сʌƔжɑшє Ɣүрьто 

Ɣүрьто ɴɑ пʌємєɴнтєн 

knez Pavao 

Komlinović 

Bakri kod 

Ĉitluka (1423-
1434) 

V: 12 

svoj свон 

† ɑ сє ʌєжн стонсɑвь мнʌошєвнћь ɴɑ свон ʒємʌн 

ɴɑ пʌємєɴнтон когɑ мɴого ʌƔдн ʒɴɑшє ɑ сє ұнɴн 

прнБнʌь Бѣʌопүєʌɑɴнɴь ɑ пнсɑ днвьɴь сɴь єговь 

Stojsav 

Milošević 

Gradac kod 

Konjica (XV) 
V: 16 

svoj свон 

† ɑ сє ʌєжн кɴєʒ вʌɑднсʌɑвь жƔпɑɴɑ ɴнкоʌє снɴь 

Бɑɴɑ стѣпɑɴɑ ɴєтн ɑ ʌєжн ɴɑ свон ʒємʌн ɴɑ 

пʌємєто ɑ пнсɑ помоүɑɴь 

knez Vladislav 

Vranjevo Selo 

kod Neuma 
(poslije 1363) 

V: 24 

svoj свон ɑ сє ʌєжє χєрɑкь ɴɑ свон Бɑщнɴн ɴɑ пʌємєɴнто Herak 
Derani kod 

Stoca (poslije 
V: 32 
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1483) 

svoj свон 

† снє ʌєжн доБрн рɑдоє снɴь воєводє стнпɑɴɑ 

ɴ(ɑ) свон Бɑщʜɴʜ ɴɑ Бɑтɴогɑχь сн Бнʌнгь постɑвн 

ɴɑ мє Брɑть мон воєводɑ пєтɑр 

Radoje 
Radimlja kod 
Stoca (oko 

1477) 

V: 45 

svoj свон 
† ɑ сє ʌєжн рɑдосɑвь вƔкүнћь вƔкць пнћєвнћɑ ɴɑ 

свон ɴɑ пʌємєɴнтон 

Radosav 
Vukĉić 

Ljuti Do u 

Dabru polju 

(XV) 

V: 91 

svoj свон 

ɑ сє ʌєжн доБрн прнБнсʌɑвь пєтонвнћь ɴɑ свон 

ʒємʌн ɴɑ пʌємєɴнтон сʌƔжнχь БɑɴƔ тврьдвкƔ 

гдɴƔ вѣрьɴо ɴɑ томь погнБоχь п(н)сɑ Бртонѣ 

Pribislav 

Petojvić 

Ljusići kod 

Uloga (1353-
1377) 

V: 182 

svoj своʜ 

ʜ погʜБє ɴɑ Бою дєспотовƔ ɑ сʜ є Бʜʌгь мɑχмƔтɑ 

Б ɑɴκовʜћɑ ɴɑ своʜ Бɑштʜɴє ɴɑ пєт овƔ поʌƔ дɑ 

є Бʌɑ с овєɴɑ  Ɣκɑ κоѣ сʜєүє ʜ пʜсɑ 

Mahmut 

Branković 

Brankovići kod 

Rogatice (1454-
1459) 

V: 225 

svoj своʜ 

… :ʌєжʜ: мʜʌосɑв: п ʜ … ʌʜовʜћь: (с) своʜмь: 

сʜɴомь: с  (ɑд)ʜшʜɴомь: ɴɑ своʜ ʒємʌʜ: ɴɑ 

(пʌ)ємєɴʜтоʜ: ɑ гово ɑшє: Б ɑтʜє: с … ɑт Бгь ʜ 

поүʜвɑтє: ѣ сɑмь … ʜ вʜ: ɑ вʜ: χоћєтє: Бʜ(тʜ) … ʜ 

ѣ: ʜ Б ɑтʜɑ: 

Milosav i 

R(ad)išin 

Brnjica kod 

Pala (XV) 
V: 227 

svoj своʜ 
… ʌєжʜ прьж(о)вь ɴовɑковн(ћ)ь ɴɑ своʜ ʒємʌʜ ɴɑ 

пʌє(мє)ɴʜто(ʜ) 

Prţov 

Novaković 

Brateljevići kod 

Kladnja (XV) 
V: 235 

svoj своʜ 

сʜ  ц κвъ Бɑɴъ κоyʌʜɴъ ʒʜдɑ єг(дɑ пʌ)ѣɴʜ 

κоyчєвъсκо ʒɑго ʜє: ʜ ɴɑ єɴɑɴ оyг ом(ъ) … оy 

подъго ѣ сʌѣпʜчʜщъ ʜ постɑвʜ своʜ оБ ɑʒъ 

(ɴɑдъ) п ɑгомъ: Б ъ  дɑʜ Бɑɴоy κоyʌʜɴоy ʒд ɑвъє ʜ 

Бɑɴʜ воʜ сʌɑвʜ 

Kulinova ploĉa 

Biskupići-

Muhašinovići 
kod Visokog 

(1193) 

V: 254 

svoj своʜ 

… (ʌ)єжʜ κ … Б ɑтосɑʌʜћ ɴɑ своʜ ʒємʌʜ ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ вʜсо ɑχь ʜ ɑ постɑвʜ сьʜ Бѣʌʜгь 

дьвɑ сʜɴɑ Божʜүьκо ʜ д ɑгƔʌʜɴь 

Bratosalić 
Piperi u 

Loparama (XV) 
V: 286 

svoj свон 
… Бно днɑ … ɑ снє ʌєжн мʌɑднɴь … ɴнүнћь ɴɑ 

свон ʒьмʌн ɴɑ пʌємєɴнтон ɴɑ внсорьχь 
Mladin 

Piperi u 

Loparama (XV) 
V: 287 

svoj свон 
(с)є ʌєжн χотнɴь Богосɑʌнүь ɴɑ пьʌємєɴнтон свон 

ʒємʌн постɑвн рɑдов … довнɴь снɴɑ овɑ сɴ 

Hotin 
Bogosaliĉ 

Lipovica kod 
Lopara (XV) 

V: 298 

svoj свон  

† сє ʌєжн сʌɑднмѣ снɴь  ɴɑ свон   ʒємʌ(н) … 

(пʌємє)ɴнтон  ɑ постɑ(вн)шє  сн Б … ьмь 

снɴовь  оБрɑд … н   мь 

Sladimja 
Štrepci kod 
Zovika (XV) 

V: 284 

svoj свωн 

вɑ нмє Богь н свєтогь нвɑɴɑ сє ʌєжн рɑдосɑвь 

вɑʌɑχовнћь ɴєкɑ сє ʒɴɑ єрє ʌєг(о)χь ɴɑ свωн ɴɑ 

пʌємєɴнтон Бɑшт(н)ɴн сє пнсɑ рɑднүь 

рɑдосɑʌнћь ɑ снєүє мнʌєтɑ ковɑүь крнʌнћь 

Radosav 
Valahović 

Nekuk kod 

Stoca (XV-

XVI) 

V: 58 

svoj свωʜ 
ɑ сє ʌєжʜ  ɑдосɑвь χє ɑκовʜћь ωво ʌєгоχь ɴɑ 

свωʜ пʌємєтоʜ гоʌƔБɑүʜ ʜ дь є ʌɑκɑ Бʌгɑ 

Radosav 

Heraković 

Boljuni kod 

Stoca (XV) 
V: 62 

svoj свωʜ 
… χ єʌ(ɑ) мɴогє ʒємʌє оБʜдєχь ʜ (д)омомь доћоχь 

(п)оүтєɴо постɑχь ʜ ɴ(ɑ) свωʜ Бɑщ(ʜ)ɴʜ (ʌє)гоχь 
Hrelja 

Donja 

Presjenica 

ispod 

Treskavice 

(XIV) 

V: 206 

svoj свωʜ 

… (ʌ)єжє вєсєоκо гоʌoБовʜћь ɴɑ свωʜ ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜто ɑ постɑвʜ ɴєговʜχь сєдɑмь сʜɴовь ɴɑ 

ɴємь Бʜʌʜгь 

Veseoko 
Golobović 

Snijeţnica kod 
Zvornika (XV) 

V: 305 

svoj своон 
… п … о … ɴɑ своон пост … ɴнт … н пс … н 

рɑдƔɴ …  

Šakotići u 

Tobutu (XV) 
V: 300 

svoj своωн 

† ɑ сє ʌєжн рɑднвон вƔкүнћь вƔкцɑ пнћєвнћɑ 

снɴь ɴɑ своωн пʌємєɴнто (с) Брѣтомь 

рɑдосɑвомь 

Radivoj Vukĉić 
Ljuti Do u 
Dabra polju 

(XV) 

V: 92 

svoj своωн 

† ɑ сє ʌєжʜ кɴєʒь вʌɑћь Бнєʌнћь Ɣ своωн црьквн 

Ɣ свєтомь ʌɑʒɑрƔ үʌовѣүє тɑко дɑ ɴнєсн прокʌєть 

ɴє тнкɑн Ɣ мє 

knez VlaĊ 

Bijelić 

Vlahovići kod 

Ljubinja (XV) 
V: 95 

svoj своωʜ 
… ʜмє Божʜє ɑ сє ʌєжʜ т тшь Бɑɴовʜћь (д)оБ ʜ 

вʜтєʒь ɴɑ своωʜ пʌємє(ɴ)ʜтоʜ 

vitez Trt(i)š(a) 

Banović 

Kovanj kod 

Rogatice (prije 

1463) 

V: 221 
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svoj своωʜ 

† вь ʜмє Божʜє сє ʌєжє  ɑдовɑɴь п ʜБʜʌовʜ(ћь) 

ɴɑ своωʜ ʒємʌʜ ɴɑ (пʌ)ємєɴʜто (ɴ)ɑ  ѣүʜцʜ Бѣχ(ь) 

ʒ Б ɑтомь … ʒмєɴʜо ʜ ƔБʜ мє … κω Божʜχ … ʜ (с) 

своωмь Б ɑтʜомь ɑ Б ɑтɑ мʜ ʜсʜκошє ʜ Ɣүʜɴʜшє 

в ьχƔ мєɴє κ ьвь ɴєʒɑʜ(м)ʜтƔ ɴєκɑ вѣ тκо є моʜ 

мʜʌʜ 

Radovan 

Pribilović 

Riĉica kod 

Kraljeve 
Sutjeske (XV) 

V: 242 

svoj своωн 
ɑ сє ʌєжн пєтко рɑнковнћь ɴɑ своωн Бɑщнɴн 

корɑю сн Бʌгь постɑв(н) ωц(Ɣ) рɑнко 
Petko Rajković 

Koraj u 

Loparama 
(1463) 

V: 289 

svoj своωʜ 

† сє ʌєжʜ Брɑтьмнω Б ɑнκовʜћь Боʌє ɑдовь 

ƔɴƔκь ɴɑ своωʜ ʒємьʌʜ пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ … ɑκовʜ 

… (т)ьκо ћє сʜ (Бʜ)ʌʜгь погƔБ(ʜ)тʜ погƔБʜ (г)ɑ Б гь 

† постɑвʜ Бʜʌ(ʜ)г сʜɴь єговь ɴɑʜмʌɑдʜʜ Б ɑтоʌь 

своємƔ ωтьцƔ ɴ … ɑ … т … 

Bratmio 
Brajković 

Peljave u 
Priboju (XV) 

V: 304 

svoj свωωʜ 
ωвдʜє ʌєжʜ мʜт ɑɴ вƔκь ɴ … вʜћь ɴɑ свωωʜ 

Бɑщʜɴʜ ʒɑ цɑ ɑ сƔʌʜмɑɴɑ 
Mitran 

Mišinci kod 
Dervente 

(1521-1566) 

V: 281 

svoj* с(в)он 

† ɑ сн ʌєжн д(о)Брнʌо БоБɑɴь н Брɑт мƔ внгɑɴь н 

снɴь мƔ нвɑɴншємь н ωво ʌєгосмо ɴɑ с(в)он 

Бɑщнɴон 

Dobrilo Boban, 
Viganj i Ivaniš* 

Ţakovo u 

Popovu polju 

(XV) 

V: 103 

svoj* свон 

ɑ сє ʌєжʜ с снɴом рɑднсɑвомь ɑ с(є) ʌєнжє ɴɑ 

свон пʌємєɴнтон овɑн кɑмнɴ ɴєɴɑд отɑц с вєүɴє 

помєɴн постɑвн снɴƔ мом жƔпɑɴƔ рɑдɑɴƔ н 

снɴƔ мƔ 

 

Šipovac u 
Podveleţju kod 

Mostara (XV-

XVI) 

V: 174 

svoje своє 
† ɑ сє: ʌєжн: Бѣʌосɑвь ʌƔүнүь Ɣ своє црьквє 

пʌємєɴнтє: постɑвншє кɑмєɴь: снɴовє с … Ɣ 
Bêlosav Luĉiĉ Bijeljina (XV) B: 11 

svoje* своє 

ɑ сє ʌєжʜ доБ ʜ гдɴь гость мʜшʌєɴь κомƔ Бʜшє 

п ʜ … по Ɣ єдБʜ ɑв ɑмь своє вєʌʜκо 

гостоʌƔБство (гд)ɴє доБ (ʜ) κɑдɑ п ʜдєшь п ʜдь 

гд ɑ ɴɑшєгɑ ʜсƔ єдɴо … мєɴʜ ʜ ɴɑсь своʜχь 

 ɑБов пʜсɑ г м 

gost Mišljen 

Puhovac kod 

Zenice (poslije 

21.1.1404) 

V: 249 

svojega своєгɑ 

Ɣ (ʜ)мє вєʌьκо(гɑ) κɑʒɴьцɑ ɴєсьпʜɴє Б ьтɑ 

поʒʜдɑ Бѣʌоκɑ κɑʒɴьцɑ ɴєсьпʜɴƔ свогɑ 

господʜɴɑ ʜ ос(т)ɑвʜ сєБѣ мѣсто поʌьгь своєгɑ 

господʜɴɑ 

kaznac Nespina 
Malo Ĉajno kod 

Visokog (XIII) 
V: 247 

svojega своєгɑ 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 

Staro Selo kod 

Donjeg Vakufa 

(XIV-XV) 

V: 279 

svojej сво(єʜ) 
ɑ сє ʌєжʜ дɑБʜжʜвь ɴɑ сво(єʜ) ʒємʌʜ ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ɑ ɴє ом ьсʜв сє 
Dabiţiv 

Berisalići kod 

Olova (XIV-

XV) 

V: 233 

svojej своє(ʜ) 

ɑ сє ʌєжʜ д ɑгʜʌо (мʜ)ʌєт(ʜ)үь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜто (ɴɑ) допɑцʜχ п ɑвʜχь ʌєть  м  сƔ 

своємь  одомь воʌʜɴʜ үʌовѣκь κомƔ мƔ годѣ 

сʌƔжʜтʜ гоʜсподѣɴƔ ɑ κомƔ годѣ сʌƔжɑшє 

вѣ ьɴь мƔ Бєшє ʜ сє пʜсɑ д ɑгʜшɑ сʜɴь єговь 

Dragilo 

Donji Dopasci 

kod Kladnja 
(XV) 

V: 234 

svojej своє(ʜ) 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтг ɑ дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

κɴєʒь Бɑтʜћь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ 

мʜʌостʜю Бжʜ омь ʜ сʌɑвɴогɑ гɴдɴ ɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ κɴєʒь Босɑɴьсκʜ ɴɑ вʜсоκомь сє поБоʌʜχь 

ɴɑ дƔБоκƔмє мє дɴь доʜдє сʜ Бʜʌʜгь постɑвʜ 

госпоѣ вƔκɑвɑ с моʜмʜ доБ ʜмʜ жʜвƔ мʜ вѣ ɴо 

сʌƔжɑшє ʜ м твƔ мʜ посʌƔжʜ 

knez Batić 

Kopošići kod 
Ilijaša 

(16.8.1420-

18.8.1421) 

V: 245 

svojej своєн 
ɑ пншє рɑдоɴɑ мɑрковнү кɴєʒɑ мнрɑ рɑдвнү ɴɑ 

своєн үрьто үрьто 

knez Mir(k)o 

Rad(oje)viĉ 

Knešpolje kod 

Lištice (1398-
V: 4 
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1408) 

svojej своєн 

сє ʌєжн нвɑɴь ɴɑ своєн ʒємʌн Брɑтнѣ н дрƔжнɴо 

жɑʌнтє мє ѣ сьмь Бнʌь ѣко вн ɑ вн үьтє Бнтн ко н 

ѣ сє пнсɑ рɑдѣү 

Ivan 
Preĉani ispod 
Treskavice 

(XIV-XV) 

V: 205 

svojej своєʜ 
вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свтɑго дχɑ ɑ сє ʌєжʜ 

 ɑдомʜ ь ю ʜсɑʌʜћь ɴɑ своєʜ ʒємʌʜ пʌємєтɴо 

Radomir 

Jurisalić 

Olovci kod 

Stupara (XV) 
V: 237 

svojej своєн 
† ɑ сє ʌєжн сто(ѣ) ɴь Ɣтоʌовнүь ɴɑ своєн ʒємʌн 

ɴɑ пʌємєɴнто сн постɑвн остоѣ Брɑть єго 
Stojan Utoloviĉ 

ĐurĊevik u 

Gostilji kod 
Ţivinica (XIV-

XV) 

V: 240 

svojej своєʜ 

ɑ сє ʌєжʜ Божʜћκо Бɑɴовʜ(ћь) ɴɑ своєʜ ʒємʌʜ ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ д ɑмʜ … ɴʜ ɑ постɑв(н)шє χʌɑпɑ 

ʜ ѣ ʜ Богдɑɴь ʜ ѣ  ɑɴκо ʒ Б( )ɑтʜом(ь) 

Boţićko 
Banović 

Banovići (XIV) V: 248 

svojej своєʜ 

сє єсть поκоʜщє оБ ɑдɑ χ (ж)ʜүʜћɑ ʜ доБ ѣ жʜ(χ) 

ɴɑ сʜємь свѣтƔ ʜ ʌ(є)жє ɴ(ɑ) своєʜ ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ в ьχƔ мѣсχ ʜ постɑвʜ ɴɑ ɴмь сʜ 

Бѣʌгь сʜɴь єго 

Obrad Hr(ţ)iĉić 
Vakuf kod 

Šibošnice (XV) 
V: 285 

svojej своєн 
… до … дмнтромь ɴɑ своєн ʒ(є)мʌн но … пнсɑ 

дѣкь рɑдосɑвь н юрьн  

Babajaĉa kod 
Koraja u 

Loparama 

(XIV) 

V: 291 

svojej своєʜ 

сє ʌєжʜ т (ʜ)вκо … ʜћь ɴɑ своєʜ … ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ʜ постɑвʜшє ɴɑ ɴємь сʜ Бʜгь үєтʜ ʜ 

сʜɴовє мʜод ɑгь ʜ  ɑтκо ʜ вєсєоκо ı ѣκоБь 

Tr(i)vko 

Stanovi kod 

Koraja u 
Loparama (XV) 

V: 292 

svojej своєʜ 
(с)є ʌєжʜ … ɑүɑɴʜɴь: ɴɑ своєʜ ѣκоʜ ʒємʌʜ ɑ 

по(с)тɑвʜ: сʜгƔ :в: сʜɴɑ д ɑгѣ: ʜ Богдɑɴь:  

Tutnjevac u 

Loparama (XV) 
V: 293 

svojej своєн 
сє ʌєжн Боʌько ɴɑ своєн ʒєм(ʌ)н ɴɑ пʌємєɴнтон 

ɴɑ ʌєндсɴн 
Boljko 

Malešić kod 

Zvornika (XV-
XVI) 

V: 309 

svojej своıє ʜ 
† сє ʌєжʜ ово   … ɑвь … κотьмѣ ʜүь ɴɑ своıє ʜ 

ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ (п)ʜсɑ попь п ʜБʜсʌɑвь  

Kaljina kod 

Podromanije 

(XIV) 

V: 229 

svojej* своєʜ 

† ɑ сє ʌєжʜ дɑБʜжʜвь д ɑшκовʜћь ɴɑ своєʜ ʒємʌʜ 

ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ κɑдɑ χтєχь поБʜтʜ тɑдɑ ʜ Ɣм ѣχь 

Ɣсѣүє ɴɑ мє κɑмʜ мʜʌƔтʜɴь κɑБʌовʜћь Ɣ годƔшʜ 

ɑ пʜсɑ ɴʜκоʌɑ д ɑгоʌєвʜћь 

Dabiţiv 

Drašković 

Brkići kod 

Kalesije (XV) 
V: 306 

svojeju своєƔ 
ɑ сєн постɑвн внтоє ɴɑ сє н ɴɑ своєƔ мнʌƔ н 

дрɑгƔ кƔћɴнцƔ 

Vitoje i njegova 

kućnica 

Slivlje kod 

Gacka (XV-
XVI) 

V: 165 

svojem своємь 

ɑ сє ʌєжʜ д ɑгʜʌо (мʜ)ʌєт(ʜ)үь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜто (ɴɑ) допɑцʜχ п ɑвʜχь ʌєть  м  сƔ 

своємь  одомь воʌʜɴʜ үʌовѣκь κомƔ мƔ годѣ 

сʌƔжʜтʜ гоʜсподѣɴƔ ɑ κомƔ годѣ сʌƔжɑшє 

вѣ ьɴь мƔ Бєшє ʜ сє пʜсɑ д ɑгʜшɑ сʜɴь єговь 

Dragilo 

Donji Dopasci 

kod Kladnja 

(XV) 

V: 234 

svojem* своємь 
ɑ сє пʜсɑ вʌκɑɴ ʜ п ʜБүєвʜћь (ɴ)ɑ своємь 

с(т) ѣцʜ  

Tiĉići kod 

Kaknja (XV) 
V: 243 

svojemu своємƔ 

† сє ʌєжʜ Брɑтьмнω Б ɑнκовʜћь Боʌє ɑдовь 

ƔɴƔκь ɴɑ своωʜ ʒємьʌʜ пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ … ɑκовʜ 

… (т)ьκо ћє сʜ (Бʜ)ʌʜгь погƔБ(ʜ)тʜ погƔБʜ (г)ɑ Б гь 

† постɑвʜ Бʜʌ(ʜ)г сʜɴь єговь ɴɑʜмʌɑдʜʜ Б ɑтоʌь 

своємƔ ωтьцƔ ɴ … ɑ … т … 

Bratmio 

Brajković 

Peljave u 

Priboju (XV) 
V: 304 

svojih* (с)воʜχь 
… (ст)ɑго до y χ ɑ ѣ ж(оyпɑɴь) … (ц) ьκьвь св єтɑг(о) 

… (с)воʜχь сєʌѣχь оy д(ɴʜ) … (сʌ)ɑвьɴɑго ɴємɑɴє 
Blagajski natpis Blagaj (1194) V: 19 

svojih* своʜχь 

ɑ сє ʌєжʜ доБ ʜ гдɴь гость мʜшʌєɴь κомƔ Бʜшє 

п ʜ … по Ɣ єдБʜ ɑв ɑмь своє вєʌʜκо 

гостоʌƔБство (гд)ɴє доБ (ʜ) κɑдɑ п ʜдєшь п ʜдь 

гд ɑ ɴɑшєгɑ ʜсƔ єдɴо … мєɴʜ ʜ ɴɑсь своʜχь 

 ɑБов пʜсɑ г м 

gost Mišljen 

Puhovac kod 

Zenice (poslije 
21.1.1404) 

V: 249 

svojim свонм 
… поѣ кɑтɑʌѣɴɑ свонм … є ɴєвѣстɑ стɑɴнсʌ … 

остɑв … н … ɴɑ ɴ … Ɣ вʌɑ … мƔ дɑ … 

gospoja 

Katalêna 

Vranjevo Selo 

kod Neuma 

(poslije 1349) 

V: 25 
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svojim своʜмь 

† вь ʜмє ωцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєто(гɑ) дχ ɑ сє ʌєжʜ 

воєводɑ мʜωтошь (с) своʜмь (с)ʜɴомь стѣпκомь 

свомƔ гдɴƔ вʌɑтκƔ вʌɑћєвʜћƔ κоɴь ɴогƔ κоʜ мƔ 

посʌƔжʜ жʜвƔ ɑ м ьтвɑ поБʜʌʜжʜ Божʜмь 

(п)омоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостʜю ʜ п ɑвʜ 

воєводɑ мʜωтошь ʜ мɴого ωт моє  Ɣκє ɴɑ ʒємʌʜ 

Бʜ ɑ ѣ ɴʜ ωт єɴɴє ɴʜκо ь ɴє Бʜ м ьтвь ɴє χ гɑ 

ƔБʜт ɑ ʜ сє κопɑʜтє ɴɑ пʌємє(ɴн)томь 

vojvoda Miotoš 
sa sinom 

Stêpkom 

VlaĊevina kod 
Rogatice (prije 

1463) 

V: 222 

svojim своʜмь 

… :ʌєжʜ: мʜʌосɑв: п ʜ … ʌʜовʜћь: (с) своʜмь: 

сʜɴомь: с  (ɑд)ʜшʜɴомь: ɴɑ своʜ ʒємʌʜ: ɴɑ 

(пʌ)ємєɴʜтоʜ: ɑ гово ɑшє: Б ɑтʜє: с … ɑт Бгь ʜ 

поүʜвɑтє: ѣ сɑмь … ʜ вʜ: ɑ вʜ: χоћєтє: Бʜ(тʜ) … ʜ 

ѣ: ʜ Б ɑтʜɑ: 

Milosav i 

R(ad)išin 

Brnjica kod 

Pala (XV) 
V: 227 

svojimi своʜмʜ 

† вь ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ ст го дχ ɑ сє ʌєжʜ  ɑБɑ Бж ʜɑ 

поʌʜχ ɑɴʜ⊦ɑ ɑ ʒовомь мʜ ьсκʜмь госпо⊦ɑ 

 ɑдɑүɑ жоyпɑɴɑ ɴєɴьцɑ үʜχо ʜћɑ κƔүьɴʜцɑ ɑ 

ɴєвѣстɑ жƔпɑɴɑ в ɑтьκɑ ʜ сʌƔгє дɑБʜжʜвɑ ʜ 

тєпьүʜıє  стʜпьκɑ ɑ κьүʜ жƔпɑɴɑ мʜʌьтѣɴɑ 

д ɑжʜвоıє вʜκɑ ɑ κɑʒɴьцƔ сɴʜκƔ сєст ɑ ɑ постɑвʜ 

сь Бѣʌѣгь ɴє сɴ ь дɑБʜжʜвь с Бжʜωмь помощʜю 

сɑмь (с) своʜмʜ ʌƔдьмʜ ɑ вь дɴ(ʜ) гдɴɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ 

Polihranija 

Radaĉa 

Veliĉani u 

Popovu polju 
(1377-1391) 

V: 102 

svojimi свонмн 

† сє постɑвн Бнʌѣгь дрɑгосɑвь Боʌєсɑʌнкь 

Бʌɑкɑɴнɴь свонмн снɴнм(н) … (т)Ɣждєн ʒємʌн ɑ 

пнсɑ попь Богєʌɑ кƔүєвьць 
 

Bijeljina (XIV) B: 4 

svojo своʜω 

ɑ сє ɴєκɑ сє ʒɴɑ тκо ωв … (ʌ)єжʜ тв ь … м … 

цɑ ʜћɑ м … сʜɴь (с) своʜωмь  Ɣжомь ωво ʌєжʜ 

вɑ ɴɑ своʜω Бɑщʜɴє тκо ɴє ʒɴɑ ɑ ʒɴɑш дɑ 

п оκʌєтɑ  Ɣκɑ тɑ κоѣ ћє ωво п ємєстʜтʜ Б ɑтʜє 

погʜБоχь 

Tvr(tko) i Ruţa 
Pazalje kod 

Rudog (XV) 
V: 215 

svojoj своѣωн 
† ɑ сє ʌєжн рɑћь гɑʌүнћ ɴɑ своѣωн ɴɑ 

пʌємєɴнтон 
RaĊ Galĉić 

Veliĉani u 

Popovu polju 
(XV) 

V: 101 

svojoj сьвоѣоʜ 

† ɑ сє ʌєжʜ вогьұʜɴь κьɴєʒɑ стʜпκɑ Ɣ … ʜћɑ сʜɴь 

ɴɑ сьвоѣоʜ ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ д Ɣжʜɴо 

жɑʌʜтє мє мʌɑдь сʜ сєгɑ свʜтɑ отʜдоχь ɑ єдьɴь 

Бʜχь Ɣ мɑʜκє ɑ сє пʜсɑ Ɣгɑ ɑκь 

Vogĉin 
Kotorac kod 

Ilidţe (XV) 
V: 207 

svojom своʜомь 
† ɑ сє ʌєжʜ вƔκʜћь сʜɴь вƔκɑшʜɴь ɴосɑκо(вʜћь) 

(с) своʜомь мɑʜκомь  Ɣжомь 

Vukić sa 

majkom Ruţom 

Mala Gostilja 

kod Višegrada 
(XV) 

V: 220 

svojom своʜωмь 

ɑ сє ɴєκɑ сє ʒɴɑ тκо ωв … (ʌ)єжʜ тв ь … м … 

цɑ ʜћɑ м … сʜɴь (с) своʜωмь  Ɣжомь ωво ʌєжʜ 

вɑ ɴɑ своʜω Бɑщʜɴє тκо ɴє ʒɴɑ ɑ ʒɴɑш дɑ 

п оκʌєтɑ  Ɣκɑ тɑ κоѣ ћє ωво п ємєстʜтʜ Б ɑтʜє 

погʜБоχь 

Tvr(tko) i Ruţa 
Pazalje kod 
Rudog (XV) 

V: 215 

svojom своʜωмь 

† ɑ сє ʌєжʜ дʜвɑць ʒʌɑтɑ ь ʜ (с) своʜωмь жєɴомь 

мʜʌостʜю Бжʜомь ʒɑ могɑ жʜвотɑ κомƔ годʜ 

сʌƔжʜχь сʌƔжʜχь мƔ п ɑвовѣ ьɴо χʜ 

Divac zlatar sa 

ţenom 

Mršići kod 

Vlasenice (XV) 
V: 241 

svoju своƔ 

† ɑ сє ʌєжʜ вƔκосɑвь воєводɑ вʌɑћєвʜћь с момь 

д Ɣговɑχь д Ɣжʜɴомь ʜ сɑгʜБоχь ɴɑ  ʒмʜ ɴоʜ 

κ ɑʜɴє κо(ɴь) могɑ господʜɴɑ ʜ доɴєсошє мє 

д Ɣжʜɴɑ ɴɑ своƔ пʌємєɴʜтƔ БɑщʜɴƔ ʜ дɑ є 

п оκʌєть тκо ћє Ɣ мє тɑκɴƔтʜ 

Vukosav 
Vlahovići kod 

Ljubinja (XV) 
V: 96 

svoju свою 

† ɑ сє ʌєжʜ госпоѣ гоʜсɑвь κћʜ ю ʜѣ Бɑωшʜћɑ ɑ 

κƔћьɴʜцɑ воєводє  ɑдʜүɑ ɑ п ʜстɑ Ɣ κƔћʜ 

κɑʒɴцɑ сɑɴκɑ ʜ жƔпɑɴɑ Бʜʌʜѣκɑ с поүтєɴʜємь ʜ 

п ʜѣ свою вʜ Ɣ ʜ вʜшɴƔ сʌɑвƔ 

gospoja Gojsav 
Biskup kod 

Konjica (1398) 
V: 178 

svom сво(м) 
† ɑ сє ʌєжʜ ʌƔпκо вʌ(ɑ)сɴʜћ ɴɑ пʌємєɴʜтом 

сво(м) … пʜсɑ мƔ сʜɴь дʜѣκ доБ овоʜ 
Ljupko Vlasnić 

Troskoti kod 
Mostara (XIV-

XV) 

V: 47 
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svom свомь 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 

Milošević  

Koĉerin kod 
Lištice (1410-

1411) 

V: 1 

svom свомь ɑ сє ʌєжн внтко ɴɑ свомь пʌємєɴнтомь Vitko 
Mokro kod 

Lištice (XV) 
V: 3 

svom свомь 

вь ʜмє оцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєтогɑ дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ г ƔБɑүɑ 

воєводє мʜотошɑ поүтєɴɑ ʜ Ɣ т … дєѣɴомь свомь 

ɴɑ п(ʌє)мє(ɴн)том 
 

Seljani kod 

Rogatice (XV) 
V: 218 

svom свомь 

вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴ(ɑ) ɑʒь Богдɑɴь ɴɑ д ɑгɑѣ ɴовʜ 

κɑмєɴʜ постɑвʜχь ɑ сє пʜсɑ вƔκɑш(ʜ)ɴɑ свомь 

гдɴʜ  ɑѣ κоʜ мє Бʜшє вєомѣ сьБʌƔдʜƔ ʒɑто моʌƔ 

вɑсь господо ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ ɴь є є үєтє вѣ 

Бʜтʜ κɑκо оɴь ɑ оɴь ɴє мо є κɑκо вʜ ʜ дɑ вʜстє 

дɑ ћєтє Ɣм ʜтʜ ʜ всʜ вʜ домƔ погʜɴƔтʜ п ɑвʜ ɑ 

пƔсть мʜ сʌɑвɑ үє тʜ сʌѣщ(ʜ) 

Dragaj 
Pojska kod 

Zenice (XV) 
V: 253 

svom своомь 
… пɑɴь (с) своомь сєст ом(ь) ɑмɴь ɑ сє пʜшє 

Б ɑʜκо с ʜє Бо … ʒɑ вм …  

Gornja 

Kukavica kod 
Rogatice (?) 

V: 210 

svom своωмь 

† вь ʜмє Божʜє сє ʌєжє  ɑдовɑɴь п ʜБʜʌовʜ(ћь) 

ɴɑ своωʜ ʒємʌʜ ɴɑ (пʌ)ємєɴʜто (ɴ)ɑ  ѣүʜцʜ Бѣχ(ь) 

ʒ Б ɑтомь … ʒмєɴʜо ʜ ƔБʜ мє … κω Божʜχ … ʜ (с) 

своωмь Б ɑтʜомь ɑ Б ɑтɑ мʜ ʜсʜκошє ʜ Ɣүʜɴʜшє 

в ьχƔ мєɴє κ ьвь ɴєʒɑʜ(м)ʜтƔ ɴєκɑ вѣ тκо є моʜ 

мʜʌʜ 

Radovan 

Pribilović 

Riĉica kod 

Kraljeve 
Sutjeske (XV) 

V: 242 

svomu свомƔ 

† вь ʜмє ωцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєто(гɑ) дχ ɑ сє ʌєжʜ 

воєводɑ мʜωтошь (с) своʜмь (с)ʜɴомь стѣпκомь 

свомƔ гдɴƔ вʌɑтκƔ вʌɑћєвʜћƔ κоɴь ɴогƔ κоʜ мƔ 

посʌƔжʜ жʜвƔ ɑ м ьтвɑ поБʜʌʜжʜ Божʜмь 

(п)омоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостʜю ʜ п ɑвʜ 

воєводɑ мʜωтошь ʜ мɴого ωт моє  Ɣκє ɴɑ ʒємʌʜ 

Бʜ ɑ ѣ ɴʜ ωт єɴɴє ɴʜκо ь ɴє Бʜ м ьтвь ɴє χ гɑ 

ƔБʜт ɑ ʜ сє κопɑʜтє ɴɑ пʌємє(ɴн)томь 

vojvoda Miotoš 
sa sinom 

Stêpkom 

VlaĊevina kod 
Rogatice (prije 

1463) 

V: 222 

svomu свомƔ 
† вɑ (ʜ)мє: Бɑ: доБ огɑ: сє: ʒʜдɑ: мʜχɑʌь: свомƔ: 

гдɴ Ɣ: κɴєʒƔ: вƔκƔ  
knez Vuk 

Mali Mošunj 

kod Travnika 

(XV) 

V: 256 

sy сы 

см 1701 † χс кɑ сы ст ын н Бжств  ɴн χрɑмь ст  го 

оц(ɑ) … ɴнкоʌн сьʒндɑ сє н ωБɴовн вь (ʌ)ѣто 

 ʒмв  трƔдн жє сє ω сємь (с)тѣмь χрɑмє вωєводɑ 

рɑдоє χр(ɑБрєɴь) 

Crkva sv. 

Nikole 

Trijebanj kod 

Stoca (1534) 
V: 50 

synovâ съıɴовъ 
† сэ ʌэжıтъ ппъ тѣχодрɑгъ ɑ э ıмѣʌъ д съıɴовъ 

тэрэ рѣдъ эдıɴѣмъ годѣ стръı э 
pop Tjehodrag 

Lištani u 

Livanjskom 
polju (XII) 

Š: 11 

še(stog) шє 

грɑдн Бошко ɴнкоʌɑ н ɴнкоʌɑ ɑɴдрнɑш ɴɑ 

сʌɑвƔ Богɑ н стє госпє н Бʌɑгсовı 

БнскƔп ɴɑкоɴ ү ѣ о н годнɴɑ породɑ 

нсƔсовɑ ɴɑ шє жƔɴɑ пнсɑ φрɑ 

Бɑʒнʌно рɑвɴɑɴнɴ  

Crkva 
Uznesenja 

Ravno u 

Popovu polju 

(1578) 

V: 100 

šest с 
ɴєкɑ сє ʒɴɑ кɑко проБн рɑосɑв вƔкнћєвнћь пƔть 

ʒɑ дƔшƔ мɑтєрнɴƔ н дɑ мɑсторомь с ɑспрь  

Hum kod 
Trebinja (XVI-

XVII) 

V: 124 

Širiniĉ шнрнɴнүь 
† вь нмє Б ɑ сє ʌєжн рɑБь Божн кɴєʒь рɑдосʌɑвь 

шнрнɴнүь 

knez Radoslav 

Širiniĉ 

Sopotnica kod 

Goraţda (XV) 
V: 192 
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što що 

† вь дɴʜ гдɴɑ воєдє сɑɴдѣʌɑ ɑ сєʜ ʌєжʜ κɴєʒь 

поκ ɑѣць ωʌʜвє овʜћь Б ɑтʜω ʜ вʌɑстєʌє ѣ 

поκ ɑѣць гɴƔ момƔ сʌƔгɑ що моχь вь п ɑвɑдʜ 

тоʌʜκо χоχь Ɣ момь домʜ Богь мʜ подʜʌʜ ѣ 

могɑχь гɴɑ могɑ ʜ д Ɣгɑ могɑ Ɣ поүтєɴʜ п ʜѣтʜ 

ʜ Ɣ томь момь доБ ʜ догє см ьть Ɣ в ємє жнвотɑ 

домь моѣ ωжɑʌостнχь 

knez Pokrajac 

Oliverović 

Vrpolje kod 

Trebinja (1413) 
V: 117 

ta тɑ 

ɑ сє ɴєκɑ сє ʒɴɑ тκо ωв … (ʌ)єжʜ тв ь … м … 

цɑ ʜћɑ м … сʜɴь (с) своʜωмь  Ɣжомь ωво ʌєжʜ 

вɑ ɴɑ своʜω Бɑщʜɴє тκо ɴє ʒɴɑ ɑ ʒɴɑш дɑ 

п оκʌєтɑ  Ɣκɑ тɑ κоѣ ћє ωво п ємєстʜтʜ Б ɑтʜє 

погʜБоχь 

Tvr(tko) i Ruţa 
Pazalje kod 

Rudog (XV) 
V: 215 

tada* тɑдɑ 

† ɑ сє ʌєжʜ дɑБʜжʜвь д ɑшκовʜћь ɴɑ своєʜ ʒємʌʜ 

ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ κɑдɑ χтєχь поБʜтʜ тɑдɑ ʜ Ɣм ѣχь 

Ɣсѣүє ɴɑ мє κɑмʜ мʜʌƔтʜɴь κɑБʌовʜћь Ɣ годƔшʜ 

ɑ пʜсɑ ɴʜκоʌɑ д ɑгоʌєвʜћь 

Dabiţiv 
Drašković 

Brkići kod 
Kalesije (XV) 

V: 306 

tâgi* тьгн 
сє ʌєжʜть дрɑгьць тнχьмнʌнть кь(д)н χьтѣχь Бнтн 

тьгн ɴє Бнχь 
Dragac Tihmilit 

Brkići kod 

Kalesije (XV) 
V: 307 

taj тɑн 

сє ʌєжʜ нвɑɴь вƔкнћєвнћь ɴєкɑ ʒɴɑ Ɣ тн д(ɑ)ɴ дɑ 

коɴо постɑвн тɑн Бнʌєгь мн Ɣшѣүє Брɑт мн 

Бʌɑгоѣ рƔкɑ снɴɑ могɑ ко д(о)вєжє овє костн 

Ivan Vukićević 

Podgradinje u 

Gornjem 
Hrasnu (XV-

XVI) 

V: 81 

taj тɑʜ 

ʜ Ɣ томь стєћє ж(ʜ)χ  поүтєɴо ʜ сʌɑвɴо є є ʒɴɑχь 

дɑ є Ɣм … ɑ тɑʜ г єБь  Ɣүʜɴʜχ(ь) (Ɣ)ʒвƔκоχ  ʒɑ 

свогɑ  жʜвотɑ  БоyдƔћє(м)оy ʜ посʌ(ʜ) 

оyʒвƔүєɴ(ʜѣ) г єБɑ ɴɑ үєтв ьто ʌʜто тоʜ пʜсɑχь 

ɴɑ үƔɑɴ ɑ п ʜдɑʌʜ сє Б(ог)Ɣ ωБɑ ɴɑ ʌʜт(ʜ)χь κʜ … 

мь жʜв … 

 

Gornje Turbe 
kod Travnika 

(1451) 

V: 255 

tâkmo тьκмо 

† вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ 

вʌɑтκо вʌɑ(ћє)вʜћь κоʜ ɴє моʌɑшє ɴʜєдɴогɑ 

үʌовκɑ тьκмо гɴɑ ɑ ωБʜдє мɴого ʒємʌє ɑ домɑ 

погʜБє ɑ ʒɑ ɴʜмь ɴє остɑ ɴʜ сɴь ɴʜ Б ɑть ɑ ɴɑ ɴь 

Ɣсʜұє κɑмʜ ɴєговь воєводɑ мʜωтошь сʌƔжʜ гɴɑ 

Божʜωмь помоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостою κоʜ 

Ɣκопɑ вʌɑтκɑ помєɴƔ Бгɑ 

Vlatko 

VlaĊević 

VlaĊevina kod 

Rogatice (1399-

1415) 

V: 223 

taknuti тɑκɴƔтʜ 

† ɑ сє ʌєжʜ вƔκосɑвь воєводɑ вʌɑћєвʜћь с момь 

д Ɣговɑχь д Ɣжʜɴомь ʜ сɑгʜБоχь ɴɑ  ʒмʜ ɴоʜ 

κ ɑʜɴє κо(ɴь) могɑ господʜɴɑ ʜ доɴєсошє мє 

д Ɣжʜɴɑ ɴɑ своƔ пʌємєɴʜтƔ БɑщʜɴƔ ʜ дɑ є 

п оκʌєть тκо ћє Ɣ мє тɑκɴƔтʜ 

Vukosav 
Vlahovići kod 

Ljubinja (XV) 
V: 96 

tako тɑко 

† ɑ сє ʌєжʜ кɴєʒь вʌɑћь Бнєʌнћь Ɣ своωн црьквн 

Ɣ свєтомь ʌɑʒɑрƔ үʌовѣүє тɑко дɑ ɴнєсн прокʌєть 

ɴє тнкɑн Ɣ мє 

knez VlaĊ 
Bijelić 

Vlahovići kod 
Ljubinja (XV) 

V: 95 

tako тɑкω 
ɑ сє ʌєжн дɑБнжнвь рɑдωвɑɴωвнћь үωүє тɑкω дɑ 

сн Бʌɑг 

Dabiţiv 

Radovanović 

Ubosko kod 

Ljubinja (XV) 
V: 98 

Tanorova тɑɴоровɑ 

† ɑ сє ʌєжн вʌɑтко Брɑɴьковнћь с тɑɴоровɑ н 

вєүє (с) снɴомь годподѣ мєдɑɴь постɑвн тє к 

вʌɑткƔ додє 

Vlatko 
Branković 

Lastva u 

Gornjem 

Hrasnu (XV) 

V: 84 

Tarah тɑ ɑχь 

ɑ сє ʌєжє Богɑвɑць ʜ тɑ ɑχь БоʌƔɴовʜұь с ѣмє ɫ ɑ 

сє сѣүє: г ƔБɑүь моʌƔ сє Божє помʜʌƔʜ мє 

мʜʌостʜ твоє 

Bogavac i 
Tarah 

Boljunoviĉ 

Boljuni kod 
Stoca (oko 

1477) 

V: 63 

Tasovĉić тɑсовүнћь † ɑ сє ʌєжн мнʌко тɑсовүнћь Milko Tasovĉić 

Graĉanica kod 

Gacka (XV-
XVI) 

V: 170 

te тє 

† ɑ сє ɴєкɑ сє ʒɴɑ єрє ƔБн пƔськɑ БрєшкƔ 

Боровнүнћɑ ɑ дɑ сƔ кʌєтє тє рƔкє коє Бн ωвон 

прнторнʌє 

Breško 

Boroviĉić 

Han-Pobrdica 

kod Stoca (XV) 
V: 41 

te тє 

† ɑ сє ʌєжн вʌɑтко Брɑɴьковнћь с тɑɴоровɑ н 

вєүє (с) снɴомь годподѣ мєдɑɴь постɑвн тє к 

вʌɑткƔ додє 

Vlatko 

Branković 

Lastva u 

Gornjem 
Hrasnu (XV) 

V: 84 
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Têhodrag тѣχодрɑгъ 
† сэ ʌэжıтъ ппъ тѣχодрɑгъ ɑ э ıмѣʌъ д съıɴовъ 

тэрэ рѣдъ эдıɴѣмъ годѣ стръı э 
pop Tjehodrag 

Lištani u 

Livanjskom 

polju (XII) 

Š: 11 

tem тємь 
ɑ сѣє вєʌн мнʌɑть прнпүнɴ(н)ћь үнємь сʌƔжнχь 

тємь покоєɴь Бнχь 
Milat Pripĉinić 

Ţivanj kod 

Nevesinja 

(XIV-XV) 

V: 179 

tepĉija т(єпь)үʜѣ 
… моyжь т(єпь)үʜѣ Бɑт(ɑʌо) Босɑɴьсκ(ʜ) ɑ пʜсɑ 

 ɑдомʜʌь дʜѣκь 
tepĉija Batalo 

Gornje Turbe 

kod Travnika 

(poslije 1400) 

V: 257 

tepĉije тєпьүʜıє  

† вь ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ ст го дχ ɑ сє ʌєжʜ  ɑБɑ Бж ʜɑ 

поʌʜχ ɑɴʜ⊦ɑ ɑ ʒовомь мʜ ьсκʜмь госпо⊦ɑ 

 ɑдɑүɑ жоyпɑɴɑ ɴєɴьцɑ үʜχо ʜћɑ κƔүьɴʜцɑ ɑ 

ɴєвѣстɑ жƔпɑɴɑ в ɑтьκɑ ʜ сʌƔгє дɑБʜжʜвɑ ʜ 

тєпьүʜıє  стʜпьκɑ ɑ κьүʜ жƔпɑɴɑ мʜʌьтѣɴɑ 

д ɑжʜвоıє вʜκɑ ɑ κɑʒɴьцƔ сɴʜκƔ сєст ɑ ɑ постɑвʜ 

сь Бѣʌѣгь ɴє сɴ ь дɑБʜжʜвь с Бжʜωмь помощʜю 

сɑмь (с) своʜмʜ ʌƔдьмʜ ɑ вь дɴ(ʜ) гдɴɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ 

Polihranija 

Radaĉa 

Veliĉani u 

Popovu polju 
(1377-1391) 

V: 102 

tere тэрэ 
† сэ ʌэжıтъ ппъ тѣχодрɑгъ ɑ э ıмѣʌъ д съıɴовъ 

тэрэ рѣдъ эдıɴѣмъ годѣ стръı э 
pop Tjehodrag 

Lištani u 
Livanjskom 

polju (XII) 

Š: 11 

ti тн 
ɑ сє ʌєжн рɑднү вʌɑднсɑʌнћ ɑ снүє ɴɑ мє ωтɑц 

Божє тн гɑ помоʒн 

Radiĉ 

Vladisalić 

Boljuni kod 
Stoca (XV-

XVI) 

V: 75 

ti тн 

сє ʌєжʜ нвɑɴь вƔкнћєвнћь ɴєкɑ ʒɴɑ Ɣ тн д(ɑ)ɴ дɑ 

коɴо постɑвн тɑн Бнʌєгь мн Ɣшѣүє Брɑт мн 

Бʌɑгоѣ рƔкɑ снɴɑ могɑ ко д(о)вєжє овє костн 

Ivan Vukićević 

Podgradinje u 
Gornjem 

Hrasnu (XV-

XVI) 

V: 81 

ti тн 
н сє ʌєжн стнпко рɑдосɑʌнћь Божє дɑвɴо тн сɑмь 

ʌєгɑω н вєʌє тн мн є ʌєжɑтн 

Stipko 

Radosalić 

Premilovo Polje 
kod Ljubinja 

(XIV-XV) 

V: 89 

ti тн 
н сє ʌєжн стнпко рɑдосɑʌнћь Божє дɑвɴо тн сɑмь 

ʌєгɑω н вєʌє тн мн є ʌєжɑтн 

Stipko 

Radosalić 

Premilovo Polje 
kod Ljubinja 

(XIV-XV) 

V: 89 

ti тʜ 

въ дɴʜ κɴєʒɑ вєʌʜєгɑ м†χо†ʌɑ въм ѣ жоyпɑɴъ 

г ъдъ т ѣБъ†ɴъсκ† ʜ въ то ʌѣто ʒ†дɑ ємоy  ɑκоy 

Б ɑтъ жоyпɑɴъ  ɑдомʜ ъ съ сɴъмʜ єговѣмʜ † 

жєɴɑ ємоy твɑ ɑ моʜст ъ ʜмɴємъ Б ɑѣ Бжє тʜ 

дɑʜ ʒд ɑвʜє 

ţupan Grd 

Police kod 

Trebinja (1151-
1177) 

V: 129 

ti тʜ 

вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴ(ɑ) ɑʒь Богдɑɴь ɴɑ д ɑгɑѣ ɴовʜ 

κɑмєɴʜ постɑвʜχь ɑ сє пʜсɑ вƔκɑш(ʜ)ɴɑ свомь 

гдɴʜ  ɑѣ κоʜ мє Бʜшє вєомѣ сьБʌƔдʜƔ ʒɑто моʌƔ 

вɑсь господо ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ ɴь є є үєтє вѣ 

Бʜтʜ κɑκо оɴь ɑ оɴь ɴє мо є κɑκо вʜ ʜ дɑ вʜстє 

дɑ ћєтє Ɣм ʜтʜ ʜ всʜ вʜ домƔ погʜɴƔтʜ п ɑвʜ ɑ 

пƔсть мʜ сʌɑвɑ үє тʜ сʌѣщ(ʜ) 

Dragaj 
Pojska kod 

Zenice (XV) 
V: 253 

ti* тʜ 

сє ʌєжʜ ʌƔкь сʜɴь пɑвʌɑ пʌɑвʜүʜћь ɑ сє пʜшє 

Брɑть ɴєговь рɑдʜɴь Брɑтє доБɑрь тʜ вь дƔшʜ 

твоє ɴɑ ʌ … 

Luka 
Brajkovići kod 

Bile (XVI) 
T: 6 

ticajte тʜцɑʜтє 

† ɑ сє ʌєжʜ  ɑдʜвоʜ д ɑшүʜћ доБ ʜ юɴɑκь ѣ Бʜχь 

моʌƔ ѣ сє вɑсь ɴє тʜцɑʜтє вʜ ћєтє Бʜтʜ κɑκо ѣ ɑ ѣ 

ɴє могƔ Бʜтʜ κɑκо вʜ 

Radivoj Drašĉić 

Podgradinje u 

Gornjem 
Hrasnu (XIV-

XV) 

V: 82 

Tihmilit* тнχьмнʌнть 
сє ʌєжʜть дрɑгьць тнχьмнʌнть кь(д)н χьтѣχь Бнтн 

тьгн ɴє Бнχь 
Dragac Tihmilit 

Brkići kod 

Kalesije (XV) 
V: 307 

tikaj тнкɑн 

† ɑ сє ʌєжʜ кɴєʒь вʌɑћь Бнєʌнћь Ɣ своωн црьквн 

Ɣ свєтомь ʌɑʒɑрƔ үʌовѣүє тɑко дɑ ɴнєсн прокʌєть 

ɴє тнкɑн Ɣ мє 

knez VlaĊ 
Bijelić 

Vlahovići kod 
Ljubinja (XV) 

V: 95 

tim тнмь 
ɑ сєн крсть цвнєткɑ дрɑгншнћɑ Ɣ вєʌнкƔ 

Ɣмрнєχь жɑʌощƔ тнмь 

Cvjetko 

Dragišić 

Simiova kod 

Bileće (1727) 
V: 155 

time тнмє 
† ɑ сє ʌєжʜ дɑБнжнвь мɑрьковнүь кон дɑɴь 

ʌєг(оχ)ь тнмє … Б(р)ɑть мон вƔкь поБнʌєжн 

Dabiţiv 
Markoviĉ 

ĐurĊevac na 
Drini (XV) 

V: 315 
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titor тʜто  
ɑ снє поүʜвɑ κɴєʒ  ɑдʜү смє ɴʜ  ɑБ Божʜ тʜто  

χ ɑмɑ сєго 
knez Radiĉ 

Draĉevo u 

Popovu polju 

(XV) 

V: 107 

tko тко 
ɑ сєн ʌєжн рɑдовɑɴ рɑконвнћ прокʌєть тко ћє 

тƔћнɴ ʌєү вєћє ɴєгово пʌємє 

Radovan 
Rakojvić 

Ĉerin kod 
Ĉitluka (XIV) 

V: 5 

tko тκо 

† вɑ ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ стɑго дχɑ ɑ сє дво ь 

воєводє мɑсɴɑ ʜ ɴєговʜю сɴƔ  ɑдосʌвɑ ʜ 

м осʌвɑ сє пʜсɑ  ɑБь Бжʜ ʜ стɑго дмʜт ʜѣ Ɣ дɴʜ 

гдɴɑ κ ɑʌɑ Ɣг ьсκогɑ ʌоʜшɑ ʜ гɴɑ Бɑɴɑ 

Босɑɴьсκогɑ тв ьтκɑ тκо Бʜ то пот ьʌь дɑ є 

п оκʌєть ωц мь ʜ сɴомь ʜ стʜмь дχомь 

vojvoda Masan 
Donja Dreţnica 
(1355-1357) 

V: 15 

tko тκо 

ɑ сє ʌєжʜ вƔκь сʜɴь κɴєʒɑ ωБ ɑдɑ (с) сєст омь 

єʌомь ʜ поκɑмєɴовɑ гɑ мɑтʜ ɑɴɑ κʌєть ʜ 

п оκʌ(є)ть тκо ћє κ є(ɴƔ)тʜ Ɣ мє 

Vuk i Jela 

Podgradinje u 

Gornjem 

Hrasnu (XV-
XVI) 

V: 83 

tko тκо 

† ɑ сє ʌєжʜ вƔκосɑвь воєводɑ вʌɑћєвʜћь с момь 

д Ɣговɑχь д Ɣжʜɴомь ʜ сɑгʜБоχь ɴɑ  ʒмʜ ɴоʜ 

κ ɑʜɴє κо(ɴь) могɑ господʜɴɑ ʜ доɴєсошє мє 

д Ɣжʜɴɑ ɴɑ своƔ пʌємєɴʜтƔ БɑщʜɴƔ ʜ дɑ є 

п оκʌєть тκо ћє Ɣ мє тɑκɴƔтʜ 

Vukosav 
Vlahovići kod 
Ljubinja (XV) 

V: 96 

tko тко 

ɑ сє ʌєжн вƔкоБрɑт вʌɑћєвнћ Божн рɑБ ɑ сє гроБ 

мƔ дєʌɑ снɴ мƔ рɑдоɴɑ тƔ(г)о моѣ ɑ тко ʌн ћє 

мєɴє … 

Vukobrat 

VlaĊević 

Gornje selo kod 

Bileće (XV-
XVI) 

V: 136 

tko тко 

† ɑ сє ʌєжн нвɑɴь мрьү(н)ћь Ɣ доБрƔ прѣБнχь ɑ ʒɑ 

жнвотɑ ωв кɑмн постɑвнχь н ωстɑвнχ ʌєгоχ ɴ(ɑ) 

поʌовнɴƔ тко ʌн ћє Ɣʒєтн дɑ є прокʌєть 

Ivan Mrĉić 
Fatnica kod 

Bileće (XV) 
V: 150 

tko тко 

кƔрѣкь вƔүн(ћ)ь то н Бɑгь ʒɴɑ н Бос … дƔБрɴнкь 

дɑ с … ƔБнʌє Ɣ Бѣʌомь … сʌоБодн н тко … ɑ Бгɑ н 

сʌɑ(в)Ɣ … ом ʌ … т … ʌо по … χь тƔг … мɴого … 

ʌєж … 

 

Kašići kod 

Konjica (1451-
1453) 

V: 177 

tko тκо 

ɑ сє ɴєκɑ сє ʒɴɑ тκо ωв … (ʌ)єжʜ тв ь … м … 

цɑ ʜћɑ м … сʜɴь (с) своʜωмь  Ɣжомь ωво ʌєжʜ 

вɑ ɴɑ своʜω Бɑщʜɴє тκо ɴє ʒɴɑ ɑ ʒɴɑш дɑ 

п оκʌєтɑ  Ɣκɑ тɑ κоѣ ћє ωво п ємєстʜтʜ Б ɑтʜє 

погʜБоχь 

Tvr(tko) i Ruţa 
Pazalje kod 

Rudog (XV) 
V: 215 

tko тκо 

ɑ сє ɴєκɑ сє ʒɴɑ тκо ωв … (ʌ)єжʜ тв ь … м … 

цɑ ʜћɑ м … сʜɴь (с) своʜωмь  Ɣжомь ωво ʌєжʜ 

вɑ ɴɑ своʜω Бɑщʜɴє тκо ɴє ʒɴɑ ɑ ʒɴɑш дɑ 

п оκʌєтɑ  Ɣκɑ тɑ κоѣ ћє ωво п ємєстʜтʜ Б ɑтʜє 

погʜБоχь 

Tvr(tko) i Ruţa 
Pazalje kod 

Rudog (XV) 
V: 215 

tko тκо 

χɑсɑɴь ʜ ɑχмɑть дьвɑ  ɑдʜʌовʜћɑ сʜɴɑ ʜ ωто 

стɑ ʜ χɑсɑɴь Ɣм о є ʜ ωто Бʜєшє є ь Бʜшє 

ƔʒƔ ьχƔ үовєκє ɑ юɴɑүє юɴɑκɑ ʜ тоʜ ɴєговь 

Б ɑть ɑχмɑть вєʌʜκє жɑʌостʜ  ɑдʜ пʜсɑшє ωвω ʜ 

дɑ є Бʌɑсовєɴь тκо ћє п оʜтʜ ʜ п оκʌєт є κωʜ 

п ʜвɑʌʜтʜ 

Hasan i Ahmat 

Radilović 

Ĉadovina kod 

Rogatice (XV-
XVI) 

V: 217 

tko тκо 

† вь ʜмє Божʜє сє ʌєжє  ɑдовɑɴь п ʜБʜʌовʜ(ћь) 

ɴɑ своωʜ ʒємʌʜ ɴɑ (пʌ)ємєɴʜто (ɴ)ɑ  ѣүʜцʜ Бѣχ(ь) 

ʒ Б ɑтомь … ʒмєɴʜо ʜ ƔБʜ мє … κω Божʜχ … ʜ (с) 

своωмь Б ɑтʜомь ɑ Б ɑтɑ мʜ ʜсʜκошє ʜ Ɣүʜɴʜшє 

в ьχƔ мєɴє κ ьвь ɴєʒɑʜ(м)ʜтƔ ɴєκɑ вѣ тκо є моʜ 

мʜʌʜ 

Radovan 

Pribilović 

Riĉica kod 

Kraljeve 
Sutjeske (XV) 

V: 242 

tko тκо 

(пʌє)мєɴʜтʜ гост … ʜɴь … ɑв … є: Бʜʌʜгь :г: 

сʜɴовє: п ьвьκо ʜ  ɑд(мʜ)ʌь: ʜ  ɑдʜɴ(ɑц)ь тκо ћє 

сʜ Бʜʌʜ(г) … ʜтʜ (п)огƔБʜ гɑ Богь 
 

Puškovac kod 
Koraja u 

Loparama (XV) 

V: 290 

tko (т)ьκо 

† сє ʌєжʜ Брɑтьмнω Б ɑнκовʜћь Боʌє ɑдовь 

ƔɴƔκь ɴɑ своωʜ ʒємьʌʜ пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ … ɑκовʜ 

… (т)ьκо ћє сʜ (Бʜ)ʌʜгь погƔБ(ʜ)тʜ погƔБʜ (г)ɑ Б гь 

† постɑвʜ Бʜʌ(ʜ)г сʜɴь єговь ɴɑʜмʌɑдʜʜ Б ɑтоʌь 

своємƔ ωтьцƔ ɴ … ɑ … т … 

Bratmio 
Brajković 

Peljave u 
Priboju (XV) 

V: 304 
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tko тьκо 

ɑ сє ʌєжʜ д ɑгоє юɴотʜћь тƔпьκовʜћ пʌємєɴʜтʜ 

свʜБьɴʜүɑɴʜɴь ɑ постɑвʜстɑ Бʜʌʜгь  в  сɴɑ 

мʜʌоБ ɑть ʜ п ʜБʜʌь ɑ тьκо ћє сʜ Бʜʌʜгь 

погƔБʜтʜ погƔБʜ гɑ Б ь 

Dragoje Junotić 

Tupković 

Peljave u 

Priboju (XV) 
V: 303 

tko тько 

н постɑвн Бѣʌѣгь сн: снɴь мƔ: вʌькь: н Брɑтнѣ: 

ɴєгов ʌƔБѣɴь: н мєдошь: н прн(Б)нʌь: … :тько үє 

пнсɑɴнє: снє погƔБнтн: прокʌєть: Богомь: н 

снɴомь 

 

Košarići kod 

Ugljevika (XV) 
V: 313 

to то 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 

Milošević  

Koĉerin kod 

Lištice (1410-
1411) 

V: 1 

to тo 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 

Milošević  

Koĉerin kod 

Lištice (1410-
1411) 

V: 1 

to то 

† вɑ ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ стɑго дχɑ ɑ сє дво ь 

воєводє мɑсɴɑ ʜ ɴєговʜю сɴƔ  ɑдосʌвɑ ʜ 

м осʌвɑ сє пʜсɑ  ɑБь Бжʜ ʜ стɑго дмʜт ʜѣ Ɣ дɴʜ 

гдɴɑ κ ɑʌɑ Ɣг ьсκогɑ ʌоʜшɑ ʜ гɴɑ Бɑɴɑ 

Босɑɴьсκогɑ тв ьтκɑ тκо Бʜ то пот ьʌь дɑ є 

п оκʌєть ωц мь ʜ сɴомь ʜ стʜмь дχомь 

vojvoda Masan 
Donja Dreţnica 
(1355-1357) 

V: 15 

to то 

въ дɴʜ κɴєʒɑ вєʌʜєгɑ м†χо†ʌɑ въм ѣ жоyпɑɴъ 

г ъдъ т ѣБъ†ɴъсκ† ʜ въ то ʌѣто ʒ†дɑ ємоy  ɑκоy 

Б ɑтъ жоyпɑɴъ  ɑдомʜ ъ съ сɴъмʜ єговѣмʜ † 

жєɴɑ ємоy твɑ ɑ моʜст ъ ʜмɴємъ Б ɑѣ Бжє тʜ 

дɑʜ ʒд ɑвʜє 

ţupan Grd 

Police kod 

Trebinja (1151-

1177) 

V: 129 

to то 

кƔрѣкь вƔүн(ћ)ь то н Бɑгь ʒɴɑ н Бос … дƔБрɴнкь 

дɑ с … ƔБнʌє Ɣ Бѣʌомь … сʌоБодн н тко … ɑ Бгɑ н 

сʌɑ(в)Ɣ … ом ʌ … т … ʌо по … χь тƔг … мɴого … 

ʌєж … 

 

Kašići kod 

Konjica (1451-
1453) 

V: 177 

to то 

† сє ʌєжʜ мнʌьць црьɴнүь доБрѣ жнвь доБрѣ Ɣмрѣ 

снɴɑ Ɣ ɴєгɑ ɴє Бншє снɴовьць кɑмн спост(ɑ)вɑ н 

то мƔ пнсɑ кƔʌьдƔкь † 

Milac Crniĉ 

Pragani kod 

Zvornika (XIV-
XV) 

V: 310 

tobije тоБнє ɑ сє ʌєжн вƔкосɑвь кƔүмɑɴнүɑ тоБнє Vukosav 
Kruševo kod 

Stoca (XV) 
V: 38 

toj тон 

† ɑ сєн ʌєжн кɴєʒ(ь) рɑднвон вʌɑтковнћь Ɣ тон 

врнмє ɴɑнБоʌн мƔжь Ɣ дƔБрɑвɑχь Бнχь … ɑ вƔрєБ 

ʌɑвь сєн сѣүє грƔБɑүь ковɑүь 

knez Radivoj 

Vlatković 

Opliĉići kod 

Ĉapljine (oko 
1477) 

V: 36 

toj тоʜ 
ɑ сє ʌєжʜ вƔκьшʜɴь доБ ɑшʜɴовʜћь Ɣ тоʜ доБɑ 

Ɣм( )ʜєχь свɑκомƔ мє жɑω Бʜ момƔ 

Vuk(a)šin 

Dobrašinović 

Konjsko kod 
Trebinja (XV-

XVI) 

V: 132 

toj тоʜ 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ (с)ɴɑ ʜ свєтогɑ д(χɑ) (сє) ʌєжʜ 

доБ ʜ Бдɑɴь доБ огɑ домьшє ωʒ ѣɴовʜүɑ сʜɴь Ɣ 

тоʜ доБɑ Ɣм ѣχь ɴʜ сє Бѣχь ωм ɑʒʜʌь ʒʌƔ ɴʜ 

доʜ(до) доБ Ɣ ʜ κто мє ʒɴɑшє всɑκь мє жɑʌɑшє 

доБ ь χотѣχь юɴɑκь Бʜтʜ ɑʌʜ мʜ см ѣть п ѣκ ɑтʜ 

ω(т)ʜдоχь (ωт) ωтьцɑ вєωмʜ пєүɑωɴɑ ʜ 

пκʌ(о)ɴʜо всоʜ моʜωʜ д жʜɴʜ ʜ Бʌмь ʌБьвтʜ ɴѣχь 

κ моєʜмь вс(ʜ)мь поћʜ  дɑɴовʜү χɑɴь сω 

Bogdan 
Ozrênoviĉ 

Blaţevići kod 

Rogatice 

(poslije 1486) 

V: 211 
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toj тоʜ 

χɑсɑɴь ʜ ɑχмɑть дьвɑ  ɑдʜʌовʜћɑ сʜɴɑ ʜ ωто 

стɑ ʜ χɑсɑɴь Ɣм о є ʜ ωто Бʜєшє є ь Бʜшє 

ƔʒƔ ьχƔ үовєκє ɑ юɴɑүє юɴɑκɑ ʜ тоʜ ɴєговь 

Б ɑть ɑχмɑть вєʌʜκє жɑʌостʜ  ɑдʜ пʜсɑшє ωвω ʜ 

дɑ є Бʌɑсовєɴь тκо ћє п оʜтʜ ʜ п оκʌєт є κωʜ 

п ʜвɑʌʜтʜ 

Hasan i Ahmat 

Radilović 

Ĉadovina kod 

Rogatice (XV-
XVI) 

V: 217 

toj тоʜ 

ʜ Ɣ томь стєћє ж(ʜ)χ  поүтєɴо ʜ сʌɑвɴо є є ʒɴɑχь 

дɑ є Ɣм … ɑ тɑʜ г єБь  Ɣүʜɴʜχ(ь) (Ɣ)ʒвƔκоχ  ʒɑ 

свогɑ  жʜвотɑ  БоyдƔћє(м)оy ʜ посʌ(ʜ) 

оyʒвƔүєɴ(ʜѣ) г єБɑ ɴɑ үєтв ьто ʌʜто тоʜ пʜсɑχь 

ɴɑ үƔɑɴ ɑ п ʜдɑʌʜ сє Б(ог)Ɣ ωБɑ ɴɑ ʌʜт(ʜ)χь κʜ … 

мь жʜв … 

 

Gornje Turbe 

kod Travnika 
(1451) 

V: 255 

toj* тон 
… мʌ … ɴ … он ɑ сє … ɑвнстɑ … ѣгь … в… сɴь 

трьдоє ɑ тон пнсɑ гонүнɴь попь  
Trnjaĉka u 
Tobutu (XV) 

V: 301 

toj* тоʜ 
ɑ сє ʌєжє двɑ мʜʌшоєвʜћɑ ɑʌʜѣɑ ʜ юсƔпь ʜ тоʜ 

г ɑдʜ Бгдɑɴь κвɑүь со Ɣсємь 

Alija i Jusup 

Milošević 

Graĉanica kod 

Gacka (XV) 
S: 1 

toliko тоʌʜκо 

† вь дɴʜ гдɴɑ воєдє сɑɴдѣʌɑ ɑ сєʜ ʌєжʜ κɴєʒь 

поκ ɑѣць ωʌʜвє овʜћь Б ɑтʜω ʜ вʌɑстєʌє ѣ 

поκ ɑѣць гɴƔ момƔ сʌƔгɑ що моχь вь п ɑвɑдʜ 

тоʌʜκо χоχь Ɣ момь домʜ Богь мʜ подʜʌʜ ѣ 

могɑχь гɴɑ могɑ ʜ д Ɣгɑ могɑ Ɣ поүтєɴʜ п ʜѣтʜ 

ʜ Ɣ томь момь доБ ʜ догє см ьть Ɣ в ємє жнвотɑ 

домь моѣ ωжɑʌостнχь 

knez Pokrajac 
Oliverović 

Vrpolje kod 
Trebinja (1413) 

V: 117 

tom томь 

† вь дɴʜ гдɴɑ воєдє сɑɴдѣʌɑ ɑ сєʜ ʌєжʜ κɴєʒь 

поκ ɑѣць ωʌʜвє овʜћь Б ɑтʜω ʜ вʌɑстєʌє ѣ 

поκ ɑѣць гɴƔ момƔ сʌƔгɑ що моχь вь п ɑвɑдʜ 

тоʌʜκо χоχь Ɣ момь домʜ Богь мʜ подʜʌʜ ѣ 

могɑχь гɴɑ могɑ ʜ д Ɣгɑ могɑ Ɣ поүтєɴʜ п ʜѣтʜ 

ʜ Ɣ томь момь доБ ʜ догє см ьть Ɣ в ємє жнвотɑ 

домь моѣ ωжɑʌостнχь 

knez Pokrajac 

Oliverović 

Vrpolje kod 

Trebinja (1413) 
V: 117 

tom томь 

ɑ сє ʌєжн доБрн прнБнсʌɑвь пєтонвнћь ɴɑ свон 

ʒємʌн ɴɑ пʌємєɴнтон сʌƔжнχь БɑɴƔ тврьдвкƔ 

гдɴƔ вѣрьɴо ɴɑ томь погнБоχь п(н)сɑ Бртонѣ 

Pribislav 
Petojvić 

Ljusići kod 

Uloga (1353-
1377) 

V: 182 

tom томь 

ʜ Ɣ томь стєћє ж(ʜ)χ  поүтєɴо ʜ сʌɑвɴо є є ʒɴɑχь 

дɑ є Ɣм … ɑ тɑʜ г єБь  Ɣүʜɴʜχ(ь) (Ɣ)ʒвƔκоχ  ʒɑ 

свогɑ  жʜвотɑ  БоyдƔћє(м)оy ʜ посʌ(ʜ) 

оyʒвƔүєɴ(ʜѣ) г єБɑ ɴɑ үєтв ьто ʌʜто тоʜ пʜсɑχь 

ɴɑ үƔɑɴ ɑ п ʜдɑʌʜ сє Б(ог)Ɣ ωБɑ ɴɑ ʌʜт(ʜ)χь κʜ … 

мь жʜв … 

 

Gornje Turbe 
kod Travnika 

(1451) 

V: 255 

Tomaševiju томɑшєвнƔ 

ɑ ʌƔкє стнєпɑɴовɑ роднχ сє Ɣ вєʌнкƔ рɑдость ɑ 

Ɣмр(ѣχь) Ɣ вєʌнкƔ жɑʌость ɑ сє кнпн є 

томɑшєвнƔ Борє ɑ дɑ мƔ дєсєто врєдн 
 

Svitava kod 
Ĉapljine (XV) 

V: 31 

Trdoje* трьдоє 
… мʌ … ɴ … он ɑ сє … ɑвнстɑ … ѣгь … в… сɴь 

трьдоє ɑ тон пнсɑ гонүнɴь попь  

Trnjaĉka u 

Tobutu (XV) 
V: 301 

trêbinjski т ѣБъ†ɴъсκ† 

въ дɴʜ κɴєʒɑ вєʌʜєгɑ м†χо†ʌɑ въм ѣ жоyпɑɴъ 

г ъдъ т ѣБъ†ɴъсκ† ʜ въ то ʌѣто ʒ†дɑ ємоy  ɑκоy 

Б ɑтъ жоyпɑɴъ  ɑдомʜ ъ съ сɴъмʜ єговѣмʜ † 

жєɴɑ ємоy твɑ ɑ моʜст ъ ʜмɴємъ Б ɑѣ Бжє тʜ 

дɑʜ ʒд ɑвʜє 

ţupan Grd 
Police kod 
Trebinja (1151-

1177) 

V: 129 

treći т єтʜ 

† мсцɑ сєκьтєБ ɑ Ɣ т єтʜ ɴɑ дєстє дьɴь п ѣстɑвʜ 

сє  ɑвь Бж ʜ ћєо гʜѣ : ɴɑ вєүє ʜє χв  ɑ дɴє ɑ 

ʜмєɴємь жƔпɑɴь κ ьɴѣ 

ţupan Krnja 
AranĊelovo kod 
Trebinja (XIII) 

V: 133 

Trêdanović трѣдɑɴовнћь 

† вь нмє ωтцɑ н снɴ(ɑ) н свєтогɑ дχɑ ɑ сє кɑмн 

стɑп⊦ɑɴɑ трѣдɑɴовнћь † ɑ сє пнсɑ ⊦ɑ дк 

ɴɑповнщь 

Stapjan 
Trêdanović 

Hodovo kod 

Stoca (XV-

XVI) 

V: 52 

tri г 

(пʌє)мєɴʜтʜ гост … ʜɴь … ɑв … є: Бʜʌʜгь :г: 

сʜɴовє: п ьвьκо ʜ  ɑд(мʜ)ʌь: ʜ  ɑдʜɴ(ɑц)ь тκо ћє 

сʜ Бʜʌʜ(г) … ʜтʜ (п)огƔБʜ гɑ Богь 
 

Puškovac kod 

Koraja u 

Loparama (XV) 

V: 290 
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Trivko т (ʜ)вκо 

сє ʌєжʜ т (ʜ)вκо … ʜћь ɴɑ своєʜ … ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ʜ постɑвʜшє ɴɑ ɴємь сʜ Бʜгь үєтʜ ʜ 

сʜɴовє мʜод ɑгь ʜ  ɑтκо ʜ вєсєоκо ı ѣκоБь 

Tr(i)vko 
Stanovi kod 
Koraja u 

Loparama (XV) 

V: 292 

Trković трковнћ † ɑ сє ʌєжн рɑдωн вωєдɑ трковнћ 
vojvoda Radoj 
Trković 

SrĊevići kod 

Gacka (oko 

1468) 

V: 169 

Trković трковнћь ɑ сє ʌєжн пєтɑрь вωєдɑ трковнћь 
vojvoda Petar 
Trković 

SrĊevići kod 

Gacka (oko 

1468) 

V: 167 

trojice т оʜцє 

вɑ ʜмє твоє п ʜүʜстɑ т оʜцє гдɴɑ гстʜ мʜʌƔтʜɴɑ 

Бʜʌʜгь  одомь ц ьɴʜүɑɴь погʜБ(є) ʜɴо ɴєго ʌʜ 

мʜʌостʜ Божʜєʜ жʜтʜє ɑ жʜχь Ɣ үɑстє Босɑɴκє 

гсподє п ʜмʜχь дɑ овє ω вєʌʜκє гсподє ʜ 

вʌɑстєо ʜ ω г ьүκє гсподє ɑ всє вʜдомо 

gost Milutin 
Humsko kod 

Foĉe (1318) 
V: 190 

Trokosić* трωкоснћ † ɑ сє ʌєжн мон дƔнцɑ трωкоснћ Dujica Trokosić 
Vranja Dubrava 

kod Bileće (?) 
V: 146 

Trtšâ т тшь 
… ʜмє Божʜє ɑ сє ʌєжʜ т тшь Бɑɴовʜћь (д)оБ ʜ 

вʜтєʒь ɴɑ своωʜ пʌємє(ɴ)ʜтоʜ 

vitez Trt(i)š(a) 

Banović 

Kovanj kod 

Rogatice (prije 
1463) 

V: 221 

trudi трƔдн 

см 1701 † χс кɑ сы ст  ын н Бжств  ɴн χрɑмь ст  го 

оц(ɑ) … ɴнкоʌн сьʒндɑ сє н ωБɴовн вь (ʌ)ѣто 

 ʒмв  трƔдн жє сє ω сємь (с)тѣмь χрɑмє вωєводɑ 

рɑдоє χр(ɑБрєɴь) 

Crkva sv. 
Nikole 

Trijebanj kod 
Stoca (1534) 

V: 50 

tuĊin тƔћнɴ 
ɑ сєн ʌєжн рɑдовɑɴ рɑконвнћ прокʌєть тко ћє 

тƔћнɴ ʌєү вєћє ɴєгово пʌємє 

Radovan 

Rakojvić 

Ĉerin kod 

Ĉitluka (XIV) 
V: 5 

tuĊoj тƔћоʜ 

ɑ сʜє Бʜʌєгь поүтєɴогɑ вʜтʒɑ воєводє  ɑдʜвоѣ 

ωп ɑшʜћɑ доκʌє Бʜχь поүтєɴо ʜ гʌɑсʜто п єБʜχь 

ʜ ʌєгоχь Ɣ тƔћоʜ ʒємʌʜ ɑ Бʜʌєг мʜ стоʜ ɴɑ 

Бɑщʜɴʜ 

Radivoj 
Oprašić 

Oprašići kod 
Rogatice (XV) 

V: 226 

tugo тƔ(г)о 

ɑ сє ʌєжн вƔкоБрɑт вʌɑћєвнћ Божн рɑБ ɑ сє гроБ 

мƔ дєʌɑ снɴ мƔ рɑдоɴɑ тƔ(г)о моѣ ɑ тко ʌн ћє 

мєɴє … 

Vukobrat 
VlaĊević 

Gornje selo kod 

Bileće (XV-

XVI) 

V: 136 

tuj тƔн … сɑд тƔн поүнвɑ рɑдосɑвь грƔБɑүь сɑдь мрьтɑвь 
Radosav 

Grubaĉ 

Krtinje kod 

Ljubinja (XVI) 
V: 112 

tuj тƔʜ 

вɑ ʜмє Божʜє ɑ сє ʌєжʜ оʒ ʜɴь κопʜєвʜћь 

жƔпɑɴь κɴєʒɑ пɑвʌɑ сє пʜсɑ дʜѣκь мʜʌосɑʌʜћь 

 ɑдоє ʜћь см ьтʜ ɴє поʜсκɑχь ɴɑвʜдѣɴь 

κ ɑʌєвсв(ɑ) Босɑɴсκогɑ ʜ госпоцтвɑ с ьБьсκогɑ 

ʒɑ могɑ гɴɑ сʌƔжБƔ Бодошє мє ʜ сѣκошє мє ʜ 

стѣ ɑшє ʜ тƔʜ см ьтʜ ɴє допɑдоχь ʜ Ɣм ʜχь ɴɑ 

 ощство χ ʜство ʜ гɴ мє воєводɑ ωκ ʜʌʜ ʜ 

Ɣκопɑ ʜ поБѣ(ʌѣ)жʜ 

Ozrin Kopijević 
Varošište u 

Borĉu (XV) 
V: 224 

Tumovu тƔмовƔ 

† ɑ сє ʌєжн кɴєʒь рɑдншɑ ʒʌоƔшнћь ɑ сє пншє 

кɑмн вƔковнћь ɴɑ ѣƔɴɑкɑ тƔмовƔ рьдншн 

ʒʌоƔшнћь 

knez Radiša 

Zloušić 

Kruševo kod 
Mostara (XIV-

XV) 

V: 7 

Tupković тƔпьκовʜћ 

ɑ сє ʌєжʜ д ɑгоє юɴотʜћь тƔпьκовʜћ пʌємєɴʜтʜ 

свʜБьɴʜүɑɴʜɴь ɑ постɑвʜстɑ Бʜʌʜгь  в  сɴɑ 

мʜʌоБ ɑть ʜ п ʜБʜʌь ɑ тьκо ћє сʜ Бʜʌʜгь 

погƔБʜтʜ погƔБʜ гɑ Б ь 

Dragoje Junotić 

Tupković 

Peljave u 

Priboju (XV) 
V: 303 

tuţdej (т)Ɣждєн 

† сє постɑвн Бнʌѣгь дрɑгосɑвь Боʌєсɑʌнкь 

Бʌɑкɑɴнɴь свонмн снɴнм(н) … (т)Ɣждєн ʒємʌн ɑ 

пнсɑ попь Богєʌɑ кƔүєвьць 
 

Bijeljina (XIV) B: 4 

tuţdi* тƔжд(ʜ) 

… ʌєжʜ Б  …  ьдоєвʜүь (ɴ)ɑ ʒємʌʜ тƔжд(ʜ) 

постɑвʜ ɴɑ ɴь … єɴь п ѣχтѣɴь  ɑдосɑʌ(ʜү)ь 

пɑсто ɑκь мƔ ʜ ωʒ ьκо сʜɴь м(Ɣ) доБ ʜ жʜвь ʜ 

Ɣм (ѣ) сє (п)ʜсɑ д ɑгоє дʜѣ(κ)ь 

 
Zaselak kod 
Zvornika (XV) 

V: 311 

tvara твɑ ɑ 

въ дɴʜ κɴєʒɑ вєʌʜєгɑ м†χо†ʌɑ въм ѣ жоyпɑɴъ 

г ъдъ т ѣБъ†ɴъсκ† ʜ въ то ʌѣто ʒ†дɑ ємоy  ɑκоy 

Б ɑтъ жоyпɑɴъ  ɑдомʜ ъ съ сɴъмʜ єговѣмʜ † 

жєɴɑ ємоy твɑ ɑ моʜст ъ ʜмɴємъ Б ɑѣ Бжє тʜ 

дɑʜ ʒд ɑвʜє 

ţupan Grd 

Police kod 

Trebinja (1151-
1177) 

V: 129 
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tvoje твоє 

ɑ сє ʌєжє Богɑвɑць ʜ тɑ ɑχь БоʌƔɴовʜұь с ѣмє ɫ ɑ 

сє сѣүє: г ƔБɑүь моʌƔ сє Божє помʜʌƔʜ мє 

мʜʌостʜ твоє 

Bogavac i 
Tarah 

Boljunoviĉ 

Boljuni kod 
Stoca (oko 

1477) 

V: 63 

tvoje твоє 

вɑ ʜмє твоє п ʜүʜстɑ т оʜцє гдɴɑ гстʜ мʜʌƔтʜɴɑ 

Бʜʌʜгь  одомь ц ьɴʜүɑɴь погʜБ(є) ʜɴо ɴєго ʌʜ 

мʜʌостʜ Божʜєʜ жʜтʜє ɑ жʜχь Ɣ үɑстє Босɑɴκє 

гсподє п ʜмʜχь дɑ овє ω вєʌʜκє гсподє ʜ 

вʌɑстєо ʜ ω г ьүκє гсподє ɑ всє вʜдомо 

gost Milutin 
Humsko kod 
Foĉe (1318) 

V: 190 

tvoje* твоє 

сє ʌєжʜ ʌƔкь сʜɴь пɑвʌɑ пʌɑвʜүʜћь ɑ сє пʜшє 

Брɑть ɴєговь рɑдʜɴь Брɑтє доБɑрь тʜ вь дƔшʜ 

твоє ɴɑ ʌ … 

Luka 
Brajkovići kod 

Bile (XVI) 
T: 6 

Tvrdênoviĉ* тврьдѣɴовнүь 

† сє ʌєжʜ Брɑɴко вєрьков(нћь) … ʒємʌн ɴɑ 

пʌємєɴнтон п … ɴɑ ɴємь Брɑтнѣ Бѣʌѣгь 

мнʌьБрɑть н мнʌько  н снɴь о … нʌько ɑ пнсɑ гɑ 

прѣрɑдь днѣ(к)ь тврьдѣɴовнүь 

Branko 

Verković 

Kikaĉi kod 

Tuzle (XV) 
V: 297 

Tvrdisava тврьднсɑвɑ 
† сн Бʌгь кɴєʒɑ тврьднсɑвɑ Брснɴћ поүтєɴ внтєʒ 

ωвдн ѣдɴь дондє 

knez Tvrdisav 

Brsin(i)ć 

Bujakovina u 

Mreţici kod 

Foĉe (XIV-XV) 

V: 187 

Tvrdisava* тврьднсɑвɑ 
ɑ сє ʌєжʜ рɑдоє прнгоєвнүь оБрɑдовнү(ь) ɑ 

постɑ(в)н Бѣʌѣгь мɑтн тврьднсɑвɑ 

Radoje 
Prigojeviĉ 

Obradoviĉ 

Košarići kod 

Ugljevika (XV) 
V: 314 

Tvrtka тв ьтκɑ 

† вɑ ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ стɑго дχɑ ɑ сє дво ь 

воєводє мɑсɴɑ ʜ ɴєговʜю сɴƔ  ɑдосʌвɑ ʜ 

м осʌвɑ сє пʜсɑ  ɑБь Бжʜ ʜ стɑго дмʜт ʜѣ Ɣ дɴʜ 

гдɴɑ κ ɑʌɑ Ɣг ьсκогɑ ʌоʜшɑ ʜ гɴɑ Бɑɴɑ 

Босɑɴьсκогɑ тв ьтκɑ тκо Бʜ то пот ьʌь дɑ є 

п оκʌєть ωц мь ʜ сɴомь ʜ стʜмь дχомь 

vojvoda Masan 
Donja Dreţnica 

(1355-1357) 
V: 15 

Tvrtka тв ьтκɑ 

† вь ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ ст го дχ ɑ сє ʌєжʜ  ɑБɑ Бж ʜɑ 

поʌʜχ ɑɴʜ⊦ɑ ɑ ʒовомь мʜ ьсκʜмь госпо⊦ɑ 

 ɑдɑүɑ жоyпɑɴɑ ɴєɴьцɑ үʜχо ʜћɑ κƔүьɴʜцɑ ɑ 

ɴєвѣстɑ жƔпɑɴɑ в ɑтьκɑ ʜ сʌƔгє дɑБʜжʜвɑ ʜ 

тєпьүʜıє  стʜпьκɑ ɑ κьүʜ жƔпɑɴɑ мʜʌьтѣɴɑ 

д ɑжʜвоıє вʜκɑ ɑ κɑʒɴьцƔ сɴʜκƔ сєст ɑ ɑ постɑвʜ 

сь Бѣʌѣгь ɴє сɴ ь дɑБʜжʜвь с Бжʜωмь помощʜю 

сɑмь (с) своʜмʜ ʌƔдьмʜ ɑ вь дɴ(ʜ) гдɴɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ 

Polihranija 

Radaĉa 

Veliĉani u 

Popovu polju 
(1377-1391) 

V: 102 

Tvrtka тв ьтκɑ 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтг ɑ дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

κɴєʒь Бɑтʜћь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ 

мʜʌостʜю Бжʜ омь ʜ сʌɑвɴогɑ гɴдɴ ɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ κɴєʒь Босɑɴьсκʜ ɴɑ вʜсоκомь сє поБоʌʜχь 

ɴɑ дƔБоκƔмє мє дɴь доʜдє сʜ Бʜʌʜгь постɑвʜ 

госпоѣ вƔκɑвɑ с моʜмʜ доБ ʜмʜ жʜвƔ мʜ вѣ ɴо 

сʌƔжɑшє ʜ м твƔ мʜ посʌƔжʜ 

knez Batić 

Kopošići kod 

Ilijaša 
(16.8.1420-

18.8.1421) 

V: 245 

Tvrtko твртко 
ɑ сє ʌєжн твртко вƔкɑць ɑ сн Бнʌєг сєүє ƔɴƔк мƔ 

нвɑɴко н пнсɑ 
Tvrtko Vukac 

Kapavica kod 

Ljubinja (XV-
XVI) 

V: 204 

Tvrtku тκƔ 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 

Milošević  

Koĉerin kod 
Lištice (1410-

1411) 

V: 1 

Tvrtku тврьдвкƔ 

ɑ сє ʌєжн доБрн прнБнсʌɑвь пєтонвнћь ɴɑ свон 

ʒємʌн ɴɑ пʌємєɴнтон сʌƔжнχь БɑɴƔ тврьдвкƔ 

гдɴƔ вѣрьɴо ɴɑ томь погнБоχь п(н)сɑ Бртонѣ 

Pribislav 

Petojvić 

Ljusići kod 
Uloga (1353-

1377) 

V: 182 

u оy 
… (ст)ɑго до y χ ɑ ѣ ж(оyпɑɴь) … (ц) ьκьвь св єтɑг(о) 

… (с)воʜχь сєʌѣχь оy д(ɴʜ) … (сʌ)ɑвьɴɑго ɴємɑɴє 
Blagajski natpis Blagaj (1194) V: 19 
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u оy 

сʜ  ц κвъ Бɑɴъ κоyʌʜɴъ ʒʜдɑ єг(дɑ пʌ)ѣɴʜ 

κоyчєвъсκо ʒɑго ʜє: ʜ ɴɑ єɴɑɴ оyг ом(ъ) … оy 

подъго ѣ сʌѣпʜчʜщъ ʜ постɑвʜ своʜ оБ ɑʒъ 

(ɴɑдъ) п ɑгомъ: Б ъ  дɑʜ Бɑɴоy κоyʌʜɴоy ʒд ɑвъє ʜ 

Бɑɴʜ воʜ сʌɑвʜ 

Kulinova ploĉa 

Biskupići-

Muhašinovići 
kod Visokog 

(1193) 

V: 254 

u Ɣ 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 

Milošević  

Koĉerin kod 

Lištice (1410-
1411) 

V: 1 

u Ɣ 

дɑ сє ʒɴɑ кɑко Бн Ɣ мɑркɑ пєтровнћь ωсɑмь 

снɴовɑ ωд пʌємєɴɑ понмнʌнћь н Ɣснкошє 

кɑмєɴь ɴɑ ωцɑ мɑркɑ н ɴɑ мɑтєрь днвɴƔ 

Petrović Marko 

i Divna 

Ledinac kod 

Lištice (XV) 
V: 2 

u Ɣ 
† ɑ сє ʌєжн кɴєʒь пɑвɑω комʌѣɴовнћь ɴɑ свон 

пʌємєɴнтон ɴɑ проʒрɑүцƔ Ɣ дɴн воєводє сɑɴдɑʌь 

knez Pavao 
Komlênović 

Bakri kod 

Ĉitluka (1423-

1434) 

V: 11 

u Ɣ 

† ɑ сє ʌєжн кɴєʒь пɑвɑω комʌнɴовнћь ɴɑ свон 

(пʌє)мєɴнтон ɴɑ проʒрɑүцƔ Ɣ дɴн воєводє 

сɑɴдɑʌь кон гɑ поүтєɴо н внрɴо сʌƔжɑшє Ɣүрьто 

Ɣүрьто ɴɑ пʌємєɴнтєн 

knez Pavao 

Komlinović 

Bakri kod 

Ĉitluka (1423-
1434) 

V: 12 

u Ɣ 

† Ɣ ʜмэ оцɑ ʜ сɴɑ ʜ стɑго дχ(ɑ) ɑ сэ цκʜ ɑћʌɑ 

мʜʌɑ ɑ ʒʜдɑ  Ɣ κъ смʜ ъ сʜɴъ г эвъ жƔп  Ɣ  Ɣɴъ 

ʜ ж(є)ɴɑ эгɑ пɑ(в)ʜцɑ 

Humaĉka ploĉa 
Humac kod 

Ljubuškog (XI) 
V: 14 

u Ɣ 

† вɑ ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ стɑго дχɑ ɑ сє дво ь 

воєводє мɑсɴɑ ʜ ɴєговʜю сɴƔ  ɑдосʌвɑ ʜ 

м осʌвɑ сє пʜсɑ  ɑБь Бжʜ ʜ стɑго дмʜт ʜѣ Ɣ дɴʜ 

гдɴɑ κ ɑʌɑ Ɣг ьсκогɑ ʌоʜшɑ ʜ гɴɑ Бɑɴɑ 

Босɑɴьсκогɑ тв ьтκɑ тκо Бʜ то пот ьʌь дɑ є 

п оκʌєть ωц мь ʜ сɴомь ʜ стʜмь дχомь 

vojvoda Masan 
Donja Dreţnica 
(1355-1357) 

V: 15 

u Ɣ 

† ɑ сє пншє рɑдовɑць вƔкɑɴовнћь кƔн ʒɴɑχь 

цьрнɴƔ Ɣ воєводє н догь мƔ ɴє сгрншнχь 

прнѣтєʌє ɴє нʒгƔБнχь 
 

Hutovo (XV) V: 29 

u Ɣ 

ɑ ʌƔкє стнєпɑɴовɑ роднχ сє Ɣ вєʌнкƔ рɑдость ɑ 

Ɣмр(ѣχь) Ɣ вєʌнкƔ жɑʌость ɑ сє кнпн є 

томɑшєвнƔ Борє ɑ дɑ мƔ дєсєто врєдн 
 

Svitava kod 

Ĉapljine (XV) 
V: 31 

u Ɣ 

ɑ ʌƔкє стнєпɑɴовɑ роднχ сє Ɣ вєʌнкƔ рɑдость ɑ 

Ɣмр(ѣχь) Ɣ вєʌнкƔ жɑʌость ɑ сє кнпн є 

томɑшєвнƔ Борє ɑ дɑ мƔ дєсєто врєдн 
 

Svitava kod 

Ĉapljine (XV) 
V: 31 

u Ɣ 

† ɑ сєн ʌєжн кɴєʒ(ь) рɑднвон вʌɑтковнћь Ɣ тон 

врнмє ɴɑнБоʌн мƔжь Ɣ дƔБрɑвɑχь Бнχь … ɑ вƔрєБ 

ʌɑвь сєн сѣүє грƔБɑүь ковɑүь 

knez Radivoj 

Vlatković 

Opliĉići kod 

Ĉapljine (oko 
1477) 

V: 36 

u Ɣ 

† ɑ сєн ʌєжн кɴєʒ(ь) рɑднвон вʌɑтковнћь Ɣ тон 

врнмє ɴɑнБоʌн мƔжь Ɣ дƔБрɑвɑχь Бнχь … ɑ вƔрєБ 

ʌɑвь сєн сѣүє грƔБɑүь ковɑүь 

knez Radivoj 

Vlatković 

Opliĉići kod 

Ĉapljine (oko 
1477) 

V: 36 

u Ɣ 

сє ʌєжʜ нвɑɴь вƔкнћєвнћь ɴєкɑ ʒɴɑ Ɣ тн д(ɑ)ɴ дɑ 

коɴо постɑвн тɑн Бнʌєгь мн Ɣшѣүє Брɑт мн 

Бʌɑгоѣ рƔкɑ снɴɑ могɑ ко д(о)вєжє овє костн 

Ivan Vukićević 

Podgradinje u 
Gornjem 

Hrasnu (XV-

XVI) 

V: 81 

u Ɣ 

ɑ сє ʌєжʜ вƔκь сʜɴь κɴєʒɑ ωБ ɑдɑ (с) сєст омь 

єʌомь ʜ поκɑмєɴовɑ гɑ мɑтʜ ɑɴɑ κʌєть ʜ 

п оκʌ(є)ть тκо ћє κ є(ɴƔ)тʜ Ɣ мє 

Vuk i Jela 

Podgradinje u 
Gornjem 

Hrasnu (XV-

XVI) 

V: 83 

u Ɣ 

† ɑ сє ʌєжʜ Бгɑдɑɴь χɑтєʌєвʜћь  ɑдʜүɑ воєводє 

сʌƔгɑ Ɣ доБ ʜ үɑсь  одʜχ сє Ɣ доБ ѣ Ɣ д Ɣжʜɴ 

п ɑво үʜɴє ʜ Ɣм ѣχь гдɴƔ вѣ ɴо сʌƔжє ɑ сɑʜ 

Бʜʌєгь сʜɴовє моʜ постɑвʜшє 

Bogdan 

Hateljević 

Milavići u 
Dabra polju 

(1391-1404) 

V: 93 
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u Ɣ 

† ɑ сє ʌєжʜ Бгɑдɑɴь χɑтєʌєвʜћь  ɑдʜүɑ воєводє 

сʌƔгɑ Ɣ доБ ʜ үɑсь  одʜχ сє Ɣ доБ ѣ Ɣ д Ɣжʜɴ 

п ɑво үʜɴє ʜ Ɣм ѣχь гдɴƔ вѣ ɴо сʌƔжє ɑ сɑʜ 

Бʜʌєгь сʜɴовє моʜ постɑвʜшє 

Bogdan 

Hateljević 

Milavići u 

Dabra polju 

(1391-1404) 

V: 93 

u Ɣ 

† ɑ сє ʌєжʜ Бгɑдɑɴь χɑтєʌєвʜћь  ɑдʜүɑ воєводє 

сʌƔгɑ Ɣ доБ ʜ үɑсь  одʜχ сє Ɣ доБ ѣ Ɣ д Ɣжʜɴ 

п ɑво үʜɴє ʜ Ɣм ѣχь гдɴƔ вѣ ɴо сʌƔжє ɑ сɑʜ 

Бʜʌєгь сʜɴовє моʜ постɑвʜшє 

Bogdan 

Hateljević 

Milavići u 

Dabra polju 
(1391-1404) 

V: 93 

u Ɣ 

† ɑ сє ʌєжʜ кɴєʒь вʌɑћь Бнєʌнћь Ɣ своωн црьквн 

Ɣ свєтомь ʌɑʒɑрƔ үʌовѣүє тɑко дɑ ɴнєсн прокʌєть 

ɴє тнкɑн Ɣ мє 

knez VlaĊ 

Bijelić 

Vlahovići kod 

Ljubinja (XV) 
V: 95 

u Ɣ 

† ɑ сє ʌєжʜ кɴєʒь вʌɑћь Бнєʌнћь Ɣ своωн црьквн 

Ɣ свєтомь ʌɑʒɑрƔ үʌовѣүє тɑко дɑ ɴнєсн прокʌєть 

ɴє тнкɑн Ɣ мє 

knez VlaĊ 

Bijelić 

Vlahovići kod 

Ljubinja (XV) 
V: 95 

u Ɣ 

† ɑ сє ʌєжʜ кɴєʒь вʌɑћь Бнєʌнћь Ɣ своωн црьквн 

Ɣ свєтомь ʌɑʒɑрƔ үʌовѣүє тɑко дɑ ɴнєсн прокʌєть 

ɴє тнкɑн Ɣ мє 

knez VlaĊ 
Bijelić 

Vlahovići kod 
Ljubinja (XV) 

V: 95 

u Ɣ 

† ɑ сє ʌєжʜ вƔκосɑвь воєводɑ вʌɑћєвʜћь с момь 

д Ɣговɑχь д Ɣжʜɴомь ʜ сɑгʜБоχь ɴɑ  ʒмʜ ɴоʜ 

κ ɑʜɴє κо(ɴь) могɑ господʜɴɑ ʜ доɴєсошє мє 

д Ɣжʜɴɑ ɴɑ своƔ пʌємєɴʜтƔ БɑщʜɴƔ ʜ дɑ є 

п оκʌєть тκо ћє Ɣ мє тɑκɴƔтʜ 

Vukosav 
Vlahovići kod 

Ljubinja (XV) 
V: 96 

u Ɣ 

† вь дɴʜ гдɴɑ воєдє сɑɴдѣʌɑ ɑ сєʜ ʌєжʜ κɴєʒь 

поκ ɑѣць ωʌʜвє овʜћь Б ɑтʜω ʜ вʌɑстєʌє ѣ 

поκ ɑѣць гɴƔ момƔ сʌƔгɑ що моχь вь п ɑвɑдʜ 

тоʌʜκо χоχь Ɣ момь домʜ Богь мʜ подʜʌʜ ѣ 

могɑχь гɴɑ могɑ ʜ д Ɣгɑ могɑ Ɣ поүтєɴʜ п ʜѣтʜ 

ʜ Ɣ томь момь доБ ʜ догє см ьть Ɣ в ємє жнвотɑ 

домь моѣ ωжɑʌостнχь 

knez Pokrajac 

Oliverović 

Vrpolje kod 

Trebinja (1413) 
V: 117 

u Ɣ 

† вь дɴʜ гдɴɑ воєдє сɑɴдѣʌɑ ɑ сєʜ ʌєжʜ κɴєʒь 

поκ ɑѣць ωʌʜвє овʜћь Б ɑтʜω ʜ вʌɑстєʌє ѣ 

поκ ɑѣць гɴƔ момƔ сʌƔгɑ що моχь вь п ɑвɑдʜ 

тоʌʜκо χоχь Ɣ момь домʜ Богь мʜ подʜʌʜ ѣ 

могɑχь гɴɑ могɑ ʜ д Ɣгɑ могɑ Ɣ поүтєɴʜ п ʜѣтʜ 

ʜ Ɣ томь момь доБ ʜ догє см ьть Ɣ в ємє жнвотɑ 

домь моѣ ωжɑʌостнχь 

knez Pokrajac 

Oliverović 

Vrpolje kod 

Trebinja (1413) 
V: 117 

u Ɣ 

† вь дɴʜ гдɴɑ воєдє сɑɴдѣʌɑ ɑ сєʜ ʌєжʜ κɴєʒь 

поκ ɑѣць ωʌʜвє овʜћь Б ɑтʜω ʜ вʌɑстєʌє ѣ 

поκ ɑѣць гɴƔ момƔ сʌƔгɑ що моχь вь п ɑвɑдʜ 

тоʌʜκо χоχь Ɣ момь домʜ Богь мʜ подʜʌʜ ѣ 

могɑχь гɴɑ могɑ ʜ д Ɣгɑ могɑ Ɣ поүтєɴʜ п ʜѣтʜ 

ʜ Ɣ томь момь доБ ʜ догє см ьть Ɣ в ємє жнвотɑ 

домь моѣ ωжɑʌостнχь 

knez Pokrajac 

Oliverović 

Vrpolje kod 

Trebinja (1413) 
V: 117 

u Ɣ 

† вь дɴʜ гдɴɑ воєдє сɑɴдѣʌɑ ɑ сєʜ ʌєжʜ κɴєʒь 

поκ ɑѣць ωʌʜвє овʜћь Б ɑтʜω ʜ вʌɑстєʌє ѣ 

поκ ɑѣць гɴƔ момƔ сʌƔгɑ що моχь вь п ɑвɑдʜ 

тоʌʜκо χоχь Ɣ момь домʜ Богь мʜ подʜʌʜ ѣ 

могɑχь гɴɑ могɑ ʜ д Ɣгɑ могɑ Ɣ поүтєɴʜ п ʜѣтʜ 

ʜ Ɣ томь момь доБ ʜ догє см ьть Ɣ в ємє жнвотɑ 

домь моѣ ωжɑʌостнχь 

knez Pokrajac 

Oliverović 

Vrpolje kod 

Trebinja (1413) 
V: 117 

u Ɣ 
поʌєтɑ дрƔсɑɴъ дрɑжєтɑ үнɴƔ рɑкƔ ɴɑдъ 

мɑтєрню Ɣ дъɴн сʌɑвъɴъгɑ кɴєʒɑ χрɑмъкɑ 
Crkva sv. Petra 

Ĉiĉevo kod 
Trebinja (1177-

1200) 

V: 130 

u Ɣ 
ɑ сє ʌєжʜ вƔκьшʜɴь доБ ɑшʜɴовʜћь Ɣ тоʜ доБɑ 

Ɣм( )ʜєχь свɑκомƔ мє жɑω Бʜ момƔ 

Vuk(a)šin 

Dobrašinović 

Konjsko kod 
Trebinja (XV-

XVI) 

V: 132 

u Ɣ 

† мсцɑ сєκьтєБ ɑ Ɣ т єтʜ ɴɑ дєстє дьɴь п ѣстɑвʜ 

сє  ɑвь Бж ʜ ћєо гʜѣ : ɴɑ вєүє ʜє χв  ɑ дɴє ɑ 

ʜмєɴємь жƔпɑɴь κ ьɴѣ 

ţupan Krnja 
AranĊelovo kod 
Trebinja (XIII) 

V: 133 

u Ɣ 

† ɑ сє ʌєжн нвɑɴь мрьү(н)ћь Ɣ доБрƔ прѣБнχь ɑ ʒɑ 

жнвотɑ ωв кɑмн постɑвнχь н ωстɑвнχ ʌєгоχ ɴ(ɑ) 

поʌовнɴƔ тко ʌн ћє Ɣʒєтн дɑ є прокʌєть 

Ivan Mrĉić 
Fatnica kod 

Bileće (XV) 
V: 150 
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u Ɣ 
ɑ сєн крсть цвнєткɑ дрɑгншнћɑ Ɣ вєʌнкƔ 

Ɣмрнєχь жɑʌощƔ тнмь 

Cvjetko 
Dragišić 

Simiova kod 
Bileće (1727) 

V: 155 

u Ɣ 

кƔрѣкь вƔүн(ћ)ь то н Бɑгь ʒɴɑ н Бос … дƔБрɴнкь 

дɑ с … ƔБнʌє Ɣ Бѣʌомь … сʌоБодн н тко … ɑ Бгɑ н 

сʌɑ(в)Ɣ … ом ʌ … т … ʌо по … χь тƔг … мɴого … 

ʌєж … 

 

Kašići kod 
Konjica (1451-

1453) 

V: 177 

u Ɣ 

† ɑ сє ʌєжʜ госпоѣ гоʜсɑвь κћʜ ю ʜѣ Бɑωшʜћɑ ɑ 

κƔћьɴʜцɑ воєводє  ɑдʜүɑ ɑ п ʜстɑ Ɣ κƔћʜ 

κɑʒɴцɑ сɑɴκɑ ʜ жƔпɑɴɑ Бʜʌʜѣκɑ с поүтєɴʜємь ʜ 

п ʜѣ свою вʜ Ɣ ʜ вʜшɴƔ сʌɑвƔ 

gospoja Gojsav 
Biskup kod 
Konjica (1398) 

V: 178 

u Ɣ 
ɑ сє кɑмєɴ … нрнсɑвɑ мѣшнɴнћɑ Ɣ доБрωгɑ гдɴɑ 

водє χотнχь н могоχь  

Tvrdoci kod 

Foĉe (XV) 
V: 189 

u Ɣ 

вɑ ʜмє твоє п ʜүʜстɑ т оʜцє гдɴɑ гстʜ мʜʌƔтʜɴɑ 

Бʜʌʜгь  одомь ц ьɴʜүɑɴь погʜБ(є) ʜɴо ɴєго ʌʜ 

мʜʌостʜ Божʜєʜ жʜтʜє ɑ жʜχь Ɣ үɑстє Босɑɴκє 

гсподє п ʜмʜχь дɑ овє ω вєʌʜκє гсподє ʜ 

вʌɑстєо ʜ ω г ьүκє гсподє ɑ всє вʜдомо 

gost Milutin 
Humsko kod 

Foĉe (1318) 
V: 190 

u Ɣ 
† ɑ снє ʌєжн рɑднүь рɑдоєвнћь дондє мє крɑн Ɣ 

† ʒндɑ ɴɑ мє ћƔмонүь ɴо Брɑтн …  

Radiĉ 

Radojević 

Davidovići kod 

Bileće (XV) 
V: 202 

u Ɣ 

† ɑ сє ʌєжʜ вогьұʜɴь κьɴєʒɑ стʜпκɑ Ɣ … ʜћɑ сʜɴь 

ɴɑ сьвоѣоʜ ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ д Ɣжʜɴо 

жɑʌʜтє мє мʌɑдь сʜ сєгɑ свʜтɑ отʜдоχь ɑ єдьɴь 

Бʜχь Ɣ мɑʜκє ɑ сє пʜсɑ Ɣгɑ ɑκь 

Vogĉin 
Kotorac kod 
Ilidţe (XV) 

V: 207 

u Ɣ 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ (с)ɴɑ ʜ свєтогɑ д(χɑ) (сє) ʌєжʜ 

доБ ʜ Бдɑɴь доБ огɑ домьшє ωʒ ѣɴовʜүɑ сʜɴь Ɣ 

тоʜ доБɑ Ɣм ѣχь ɴʜ сє Бѣχь ωм ɑʒʜʌь ʒʌƔ ɴʜ 

доʜ(до) доБ Ɣ ʜ κто мє ʒɴɑшє всɑκь мє жɑʌɑшє 

доБ ь χотѣχь юɴɑκь Бʜтʜ ɑʌʜ мʜ см ѣть п ѣκ ɑтʜ 

ω(т)ʜдоχь (ωт) ωтьцɑ вєωмʜ пєүɑωɴɑ ʜ 

пκʌ(о)ɴʜо всоʜ моʜωʜ д жʜɴʜ ʜ Бʌмь ʌБьвтʜ ɴѣχь 

κ моєʜмь вс(ʜ)мь поћʜ  дɑɴовʜү χɑɴь сω 

Bogdan 
Ozrênoviĉ 

Blaţevići kod 

Rogatice 

(poslije 1486) 

V: 211 

u Ɣ 

вь ʜмє оцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєтогɑ дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ г ƔБɑүɑ 

воєводє мʜотошɑ поүтєɴɑ ʜ Ɣ т … дєѣɴомь свомь 

ɴɑ п(ʌє)мє(ɴн)том 
 

Seljani kod 
Rogatice (XV) 

V: 218 

u Ɣ 

ɑ сʜє Бʜʌєгь поүтєɴогɑ вʜтʒɑ воєводє  ɑдʜвоѣ 

ωп ɑшʜћɑ доκʌє Бʜχь поүтєɴо ʜ гʌɑсʜто п єБʜχь 

ʜ ʌєгоχь Ɣ тƔћоʜ ʒємʌʜ ɑ Бʜʌєг мʜ стоʜ ɴɑ 

Бɑщʜɴʜ 

Radivoj 
Oprašić 

Oprašići kod 
Rogatice (XV) 

V: 226 

u Ɣ 

… ʌтχ: Богомь ɑ сє ʌєжʜ: вьκьсɴ … (с)воʜ ʒємʌє 

ɴɑ п ʜмɑ … κоʜ Бʜшє: Ɣ   … постɑвʜшє: єговь: 

… сʜɴовь Бѣʌьгь: ɑ пʜсɑ … 

Vuksan 

Dištica u 
Jelaškama kod 

Olova (XV-

XVI) 

V: 239 

u Ɣ 

Ɣ (ʜ)мє вєʌьκо(гɑ) κɑʒɴьцɑ ɴєсьпʜɴє Б ьтɑ 

поʒʜдɑ Бѣʌоκɑ κɑʒɴьцɑ ɴєсьпʜɴƔ свогɑ 

господʜɴɑ ʜ ос(т)ɑвʜ сєБѣ мѣсто поʌьгь своєгɑ 

господʜɴɑ 

kaznac Nespina 
Malo Ĉajno kod 

Visokog (XIII) 
V: 247 

u Ɣ 

вь дьɴʜ Б(ɑ)ɴɑ вєʌʜκ(ɑ)го κƔʌʜɴ(ɑ) Бѣшє 

г ɑ(д)ѣшɑ сƔʜдʜ(ѣ) вєʌʜ Ɣ ɴєг(о) ʜ сьʒʜдɑ … 

св єтɑго ю ʜѣ ʜ сє ʌєжʜ Ɣ ɴ(є)го ʜ жєɴɑ єгвɑ  үє 

поʌожʜ(т)є мє Ɣ ɴєго ɑ сє ʒʜдɑ д ɑжє 

о(χ)мƔүɑɴıɴь ємƔ воʌьı Б є: ɴ(ь) (ɑ)ʒь пʜсχь п о … 

ћь 

sudija Gradêša 

Podbreţje kod 

Zenice (poslije 
1193) 

V: 252 

u Ɣ 

вь дьɴʜ Б(ɑ)ɴɑ вєʌʜκ(ɑ)го κƔʌʜɴ(ɑ) Бѣшє 

г ɑ(д)ѣшɑ сƔʜдʜ(ѣ) вєʌʜ Ɣ ɴєг(о) ʜ сьʒʜдɑ … 

св єтɑго ю ʜѣ ʜ сє ʌєжʜ Ɣ ɴ(є)го ʜ жєɴɑ єгвɑ  үє 

поʌожʜ(т)є мє Ɣ ɴєго ɑ сє ʒʜдɑ д ɑжє 

о(χ)мƔүɑɴıɴь ємƔ воʌьı Б є: ɴ(ь) (ɑ)ʒь пʜсχь п о … 

ћь 

sudija Gradêša 

Podbreţje kod 

Zenice (poslije 
1193) 

V: 252 
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u Ɣ 

вь дьɴʜ Б(ɑ)ɴɑ вєʌʜκ(ɑ)го κƔʌʜɴ(ɑ) Бѣшє 

г ɑ(д)ѣшɑ сƔʜдʜ(ѣ) вєʌʜ Ɣ ɴєг(о) ʜ сьʒʜдɑ … 

св єтɑго ю ʜѣ ʜ сє ʌєжʜ Ɣ ɴ(є)го ʜ жєɴɑ єгвɑ  үє 

поʌожʜ(т)є мє Ɣ ɴєго ɑ сє ʒʜдɑ д ɑжє 

о(χ)мƔүɑɴıɴь ємƔ воʌьı Б є: ɴ(ь) (ɑ)ʒь пʜсχь п о … 

ћь 

sudija Gradêša 

Podbreţje kod 

Zenice (poslije 
1193) 

V: 252 

u Ɣ 

ʜ Ɣ томь стєћє ж(ʜ)χ  поүтєɴо ʜ сʌɑвɴо є є ʒɴɑχь 

дɑ є Ɣм … ɑ тɑʜ г єБь  Ɣүʜɴʜχ(ь) (Ɣ)ʒвƔκоχ  ʒɑ 

свогɑ  жʜвотɑ  БоyдƔћє(м)оy ʜ посʌ(ʜ) 

оyʒвƔүєɴ(ʜѣ) г єБɑ ɴɑ үєтв ьто ʌʜто тоʜ пʜсɑχь 

ɴɑ үƔɑɴ ɑ п ʜдɑʌʜ сє Б(ог)Ɣ ωБɑ ɴɑ ʌʜт(ʜ)χь κʜ … 

мь жʜв … 

 

Gornje Turbe 

kod Travnika 
(1451) 

V: 255 

u Ɣ 

сє˖ κƔћɑ˖ мʜʌƔтʜɴɑ˖ мɑ оєв(ʜћɑ) ʜ ɴєговє˖ 

жєɴє˖ вʌɑдʜсɑвє ʜ ɴʜю дʜтцє ʜ ʜ Ɣ ʜмє мʜʌƔтʜɴь 

дɑ сє˖ ɴʜтκо ь˖ ɴє стɑвʜ˖ ш ɴʜмь 

Milutin 

Marojević 

Carevac u 

Starom selu kod 
Glamoĉa (XV) 

V: 261 

u Ɣ 

… нʌь (пʌє)мєɴнтон ɴɑ внсо(рɑχь) вн Брɑтѣ Ɣ 

родƔ ɑ постɑ(в)ншє … сɑвь н рɑд … ь н Брɑѣɴь … 

с Богомь н с родомь 
 

Piperi u 

Loparama (XV) 
V: 288 

u Ɣ 

† сє ʌєжʜ мнʌьць црьɴнүь доБрѣ жнвь доБрѣ Ɣмрѣ 

снɴɑ Ɣ ɴєгɑ ɴє Бншє снɴовьць кɑмн спост(ɑ)вɑ н 

то мƔ пнсɑ кƔʌьдƔкь † 

Milac Crniĉ 

Pragani kod 

Zvornika (XIV-
XV) 

V: 310 

u Ɣ 
† ɑ сє: ʌєжн: Бѣʌосɑвь ʌƔүнүь Ɣ своє црьквє 

пʌємєɴнтє: постɑвншє кɑмєɴь: снɴовє с … Ɣ 
Bêlosav Luĉiĉ Bijeljina (XV) B: 11 

u Ɣ 
ʜєʒƔсь ɑ сє ʌєжє дьвɑ Брɑтɑ рɑдʜвоʜ ʜ рɑдɑɴь ʜ 

Ɣмрʜє оБɑ Ɣ єдɑɴь дɑɴь 
Radivoj i Radan 

Podţablje kod 

Neuma (XVI) 
P:1 

u* Ɣ 

† ɑ сє ʌєжʜ дɑБʜжʜвь д ɑшκовʜћь ɴɑ своєʜ ʒємʌʜ 

ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ κɑдɑ χтєχь поБʜтʜ тɑдɑ ʜ Ɣм ѣχь 

Ɣсѣүє ɴɑ мє κɑмʜ мʜʌƔтʜɴь κɑБʌовʜћь Ɣ годƔшʜ 

ɑ пʜсɑ ɴʜκоʌɑ д ɑгоʌєвʜћь 

Dabiţiv 

Drašković 

Brkići kod 

Kalesije (XV) 
V: 306 

ubi ƔБн 

† ɑ сє ɴєкɑ сє ʒɴɑ єрє ƔБн пƔськɑ БрєшкƔ 

Боровнүнћɑ ɑ дɑ сƔ кʌєтє тє рƔкє коє Бн ωвон 

прнторнʌє 

Breško 
Boroviĉić 

Han-Pobrdica 
kod Stoca (XV) 

V: 41 

ubi ƔБн 
ɑ сн ɴɑ крьстƔ рɑдоѣ мрькшнћɑ стɑχь Богɑ 

моʌєћє н ʒʌɑ ɴє мнсʌєћє н ƔБн мє громь 
Radoje Mrkšić 

Djedići kod 

Trebinja (XV-
XVI) 

V: 118 

ubi ƔБʜ 

† вь ʜмє Божʜє сє ʌєжє  ɑдовɑɴь п ʜБʜʌовʜ(ћь) 

ɴɑ своωʜ ʒємʌʜ ɴɑ (пʌ)ємєɴʜто (ɴ)ɑ  ѣүʜцʜ Бѣχ(ь) 

ʒ Б ɑтомь … ʒмєɴʜо ʜ ƔБʜ мє … κω Божʜχ … ʜ (с) 

своωмь Б ɑтʜомь ɑ Б ɑтɑ мʜ ʜсʜκошє ʜ Ɣүʜɴʜшє 

в ьχƔ мєɴє κ ьвь ɴєʒɑʜ(м)ʜтƔ ɴєκɑ вѣ тκо є моʜ 

мʜʌʜ 

Radovan 

Pribilović 

Riĉica kod 

Kraljeve 
Sutjeske (XV) 

V: 242 

UbijeĊinu ƔБнєћнɴƔ госпоћɑ мɑрнɴɑ ƔБнєћнɴƔ Marina 
Doljani kod 
Ĉapljine (XVI) 

V: 23a 

UbijeĊinu ƔБнєћнɴƔ госпоћɑ мɑрнɴɑ ƔБнєћнɴƔ Marina 
Doljani kod 

Ĉapljine (XVI) 
V: 23b 

ubile ƔБнʌє 

кƔрѣкь вƔүн(ћ)ь то н Бɑгь ʒɴɑ н Бос … дƔБрɴнкь 

дɑ с … ƔБнʌє Ɣ Бѣʌомь … сʌоБодн н тко … ɑ Бгɑ н 

сʌɑ(в)Ɣ … ом ʌ … т … ʌо по … χь тƔг … мɴого … 

ʌєж … 

 

Kašići kod 
Konjica (1451-

1453) 

V: 177 

ubiše ƔБʜшє 

сʜє ʌєжʜ вƔκшɑь мʜт овʜћь ƔБʜшє мє ɴɑ сʌƔжБѣ 

гɴɑ могɑ мɑ ωсвєтʜ мє  ɑдє п ʜБʜсɑʌʜћь … κɑκо 

є вʜдʜто доБ омь ʜ г ɴомƔ 

Vukša Mitrović 
Zovi Do kod 
Nevesinja (prije 

1468) 

V: 172 

ubit ƔБʜт 

† вь ʜмє ωцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєто(гɑ) дχ ɑ сє ʌєжʜ 

воєводɑ мʜωтошь (с) своʜмь (с)ʜɴомь стѣпκомь 

свомƔ гдɴƔ вʌɑтκƔ вʌɑћєвʜћƔ κоɴь ɴогƔ κоʜ мƔ 

посʌƔжʜ жʜвƔ ɑ м ьтвɑ поБʜʌʜжʜ Божʜмь 

(п)омоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостʜю ʜ п ɑвʜ 

воєводɑ мʜωтошь ʜ мɴого ωт моє  Ɣκє ɴɑ ʒємʌʜ 

Бʜ ɑ ѣ ɴʜ ωт єɴɴє ɴʜκо ь ɴє Бʜ м ьтвь ɴє χ гɑ 

ƔБʜт ɑ ʜ сє κопɑʜтє ɴɑ пʌємє(ɴн)томь 

vojvoda Miotoš 

sa sinom 
Stêpkom 

VlaĊevina kod 

Rogatice (prije 
1463) 

V: 222 
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Ublija ƔБʌʜɑ ʜс χ с  ʒєд поүʜвɑє  ɑБɑ Бжʜɑ ƔБʌʜɑ вєтʜо  ɑдɑ Rada 
Vojkovići kod 
Ilidţe (?) 

V: 244 

uĉinih Ɣүʜɴʜχ(ь) 

ʜ Ɣ томь стєћє ж(ʜ)χ  поүтєɴо ʜ сʌɑвɴо є є ʒɴɑχь 

дɑ є Ɣм … ɑ тɑʜ г єБь  Ɣүʜɴʜχ(ь) (Ɣ)ʒвƔκоχ  ʒɑ 

свогɑ  жʜвотɑ  БоyдƔћє(м)оy ʜ посʌ(ʜ) 

оyʒвƔүєɴ(ʜѣ) г єБɑ ɴɑ үєтв ьто ʌʜто тоʜ пʜсɑχь 

ɴɑ үƔɑɴ ɑ п ʜдɑʌʜ сє Б(ог)Ɣ ωБɑ ɴɑ ʌʜт(ʜ)χь κʜ … 

мь жʜв … 

 

Gornje Turbe 

kod Travnika 

(1451) 

V: 255 

uĉiniše Ɣүʜɴʜшє 

† вь ʜмє Божʜє сє ʌєжє  ɑдовɑɴь п ʜБʜʌовʜ(ћь) 

ɴɑ своωʜ ʒємʌʜ ɴɑ (пʌ)ємєɴʜто (ɴ)ɑ  ѣүʜцʜ Бѣχ(ь) 

ʒ Б ɑтомь … ʒмєɴʜо ʜ ƔБʜ мє … κω Божʜχ … ʜ (с) 

своωмь Б ɑтʜомь ɑ Б ɑтɑ мʜ ʜсʜκошє ʜ Ɣүʜɴʜшє 

в ьχƔ мєɴє κ ьвь ɴєʒɑʜ(м)ʜтƔ ɴєκɑ вѣ тκо є моʜ 

мʜʌʜ 

Radovan 
Pribilović 

Riĉica kod 

Kraljeve 

Sutjeske (XV) 

V: 242 

uĉrto Ɣүрьто 

† ɑ сє ʌєжн кɴєʒь пɑвɑω комʌнɴовнћь ɴɑ свон 

(пʌє)мєɴнтон ɴɑ проʒрɑүцƔ Ɣ дɴн воєводє 

сɑɴдɑʌь кон гɑ поүтєɴо н внрɴо сʌƔжɑшє Ɣүрьто 

Ɣүрьто ɴɑ пʌємєɴнтєн 

knez Pavao 

Komlinović 

Bakri kod 
Ĉitluka (1423-

1434) 

V: 12 

uĉrto Ɣүрьто 

† ɑ сє ʌєжн кɴєʒь пɑвɑω комʌнɴовнћь ɴɑ свон 

(пʌє)мєɴнтон ɴɑ проʒрɑүцƔ Ɣ дɴн воєводє 

сɑɴдɑʌь кон гɑ поүтєɴо н внрɴо сʌƔжɑшє Ɣүрьто 

Ɣүрьто ɴɑ пʌємєɴнтєн 

knez Pavao 
Komlinović 

Bakri kod 

Ĉitluka (1423-

1434) 

V: 12 

Uĉukalo* ƔүƔκɑʌо 
ω во мʌʜɴʜцє (κ)Ɣпʜ вƔʜɴ ʜ үƔ о Бʜʌʜћ ʜ поκ ʜ 

гɑв о ƔүƔκɑʌо ωт сʜмє ωБɑ ɑ ұψмг  

Jošanica kod 

Duvna (1543) 
V: 258 

Ugarak Ɣгɑ ɑκь 

† ɑ сє ʌєжʜ вогьұʜɴь κьɴєʒɑ стʜпκɑ Ɣ … ʜћɑ сʜɴь 

ɴɑ сьвоѣоʜ ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ д Ɣжʜɴо 

жɑʌʜтє мє мʌɑдь сʜ сєгɑ свʜтɑ отʜдоχь ɑ єдьɴь 

Бʜχь Ɣ мɑʜκє ɑ сє пʜсɑ Ɣгɑ ɑκь 

Vogĉin 
Kotorac kod 

Ilidţe (XV) 
V: 207 

ugarskoga Ɣг ьсκогɑ 

† вɑ ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ стɑго дχɑ ɑ сє дво ь 

воєводє мɑсɴɑ ʜ ɴєговʜю сɴƔ  ɑдосʌвɑ ʜ 

м осʌвɑ сє пʜсɑ  ɑБь Бжʜ ʜ стɑго дмʜт ʜѣ Ɣ дɴʜ 

гдɴɑ κ ɑʌɑ Ɣг ьсκогɑ ʌоʜшɑ ʜ гɴɑ Бɑɴɑ 

Босɑɴьсκогɑ тв ьтκɑ тκо Бʜ то пот ьʌь дɑ є 

п оκʌєть ωц мь ʜ сɴомь ʜ стʜмь дχомь 

vojvoda Masan 
Donja Dreţnica 

(1355-1357) 
V: 15 

ugotovih Ɣготовʜχь 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 

Staro Selo kod 

Donjeg Vakufa 

(XIV-XV) 

V: 279 

Ugre Ɣг є 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 

Milošević  

Koĉerin kod 

Lištice (1410-
1411) 

V: 1 

Ugrom оyг ом(ъ) 

сʜ  ц κвъ Бɑɴъ κоyʌʜɴъ ʒʜдɑ єг(дɑ пʌ)ѣɴʜ 

κоyчєвъсκо ʒɑго ʜє: ʜ ɴɑ єɴɑɴ оyг ом(ъ) … оy 

подъго ѣ сʌѣпʜчʜщъ ʜ постɑвʜ своʜ оБ ɑʒъ 

(ɴɑдъ) п ɑгомъ: Б ъ  дɑʜ Бɑɴоy κоyʌʜɴоy ʒд ɑвъє ʜ 

Бɑɴʜ воʜ сʌɑвʜ 

Kulinova ploĉa 

Biskupići-

Muhašinovići 

kod Visokog 
(1193) 

V: 254 



Konkordancijski rjeĉnik ćiriliĉnih natpisa srednjovjekovne Bosne 

275 
 

ukopa Ɣκопɑ 

† вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ 

вʌɑтκо вʌɑ(ћє)вʜћь κоʜ ɴє моʌɑшє ɴʜєдɴогɑ 

үʌовκɑ тьκмо гɴɑ ɑ ωБʜдє мɴого ʒємʌє ɑ домɑ 

погʜБє ɑ ʒɑ ɴʜмь ɴє остɑ ɴʜ сɴь ɴʜ Б ɑть ɑ ɴɑ ɴь 

Ɣсʜұє κɑмʜ ɴєговь воєводɑ мʜωтошь сʌƔжʜ гɴɑ 

Божʜωмь помоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостою κоʜ 

Ɣκопɑ вʌɑтκɑ помєɴƔ Бгɑ 

Vlatko 

VlaĊević 

VlaĊevina kod 

Rogatice (1399-
1415) 

V: 223 

ukopa Ɣκопɑ 

вɑ ʜмє Божʜє ɑ сє ʌєжʜ оʒ ʜɴь κопʜєвʜћь 

жƔпɑɴь κɴєʒɑ пɑвʌɑ сє пʜсɑ дʜѣκь мʜʌосɑʌʜћь 

 ɑдоє ʜћь см ьтʜ ɴє поʜсκɑχь ɴɑвʜдѣɴь 

κ ɑʌєвсв(ɑ) Босɑɴсκогɑ ʜ госпоцтвɑ с ьБьсκогɑ 

ʒɑ могɑ гɴɑ сʌƔжБƔ Бодошє мє ʜ сѣκошє мє ʜ 

стѣ ɑшє ʜ тƔʜ см ьтʜ ɴє допɑдоχь ʜ Ɣм ʜχь ɴɑ 

 ощство χ ʜство ʜ гɴ мє воєводɑ ωκ ʜʌʜ ʜ 

Ɣκопɑ ʜ поБѣ(ʌѣ)жʜ 

Ozrin Kopijević 
Varošište u 
Borĉu (XV) 

V: 224 

Umko Ɣмко ɑ сє Ɣмко поүнвɑ Umko 
Hum kod 

Trebinja (?) 
V: 123 

umre Ɣмрє 
сє ʌєжʜ воʌьєдьɴь Ɣмрє ɑ сє ɴɑ ɴємь спостьвн 

дɑмѣьɴ 
Voljedan 

Podgradac kod 

Bratunca (XV) 
V: 318 

umrê Ɣмрѣ 

† сє ʌєжʜ мнʌьць црьɴнүь доБрѣ жнвь доБрѣ Ɣмрѣ 

снɴɑ Ɣ ɴєгɑ ɴє Бншє снɴовьць кɑмн спост(ɑ)вɑ н 

то мƔ пнсɑ кƔʌьдƔкь † 

Milac Crniĉ 

Pragani kod 

Zvornika (XIV-
XV) 

V: 310 

umrê* Ɣм (ѣ) 

… ʌєжʜ Б  …  ьдоєвʜүь (ɴ)ɑ ʒємʌʜ тƔжд(ʜ) 

постɑвʜ ɴɑ ɴь … єɴь п ѣχтѣɴь  ɑдосɑʌ(ʜү)ь 

пɑсто ɑκь мƔ ʜ ωʒ ьκо сʜɴь м(Ɣ) доБ ʜ жʜвь ʜ 

Ɣм (ѣ) сє (п)ʜсɑ д ɑгоє дʜѣ(κ)ь 

 

Zaselak kod 

Zvornika (XV) 
V: 311 

umrêh Ɣм( ѣ)χь † ωвдн Ɣмχь … мьнʌо остоє ɴєцн … ɑ сє пн …  
Ubosko kod 
Ljubinja (XV) 

V: 97 

umrêh Ɣмр(ѣχь) 

ɑ ʌƔкє стнєпɑɴовɑ роднχ сє Ɣ вєʌнкƔ рɑдость ɑ 

Ɣмр(ѣχь) Ɣ вєʌнкƔ жɑʌость ɑ сє кнпн є 

томɑшєвнƔ Борє ɑ дɑ мƔ дєсєто врєдн 
 

Svitava kod 

Ĉapljine (XV) 
V: 31 

umrêh Ɣм ѣχь 

† ɑ сє ʌєжʜ Бгɑдɑɴь χɑтєʌєвʜћь  ɑдʜүɑ воєводє 

сʌƔгɑ Ɣ доБ ʜ үɑсь  одʜχ сє Ɣ доБ ѣ Ɣ д Ɣжʜɴ 

п ɑво үʜɴє ʜ Ɣм ѣχь гдɴƔ вѣ ɴо сʌƔжє ɑ сɑʜ 

Бʜʌєгь сʜɴовє моʜ постɑвʜшє 

Bogdan 

Hateljević 

Milavići u 

Dabra polju 
(1391-1404) 

V: 93 

umrêh Ɣм ѣχь 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ (с)ɴɑ ʜ свєтогɑ д(χɑ) (сє) ʌєжʜ 

доБ ʜ Бдɑɴь доБ огɑ домьшє ωʒ ѣɴовʜүɑ сʜɴь Ɣ 

тоʜ доБɑ Ɣм ѣχь ɴʜ сє Бѣχь ωм ɑʒʜʌь ʒʌƔ ɴʜ 

доʜ(до) доБ Ɣ ʜ κто мє ʒɴɑшє всɑκь мє жɑʌɑшє 

доБ ь χотѣχь юɴɑκь Бʜтʜ ɑʌʜ мʜ см ѣть п ѣκ ɑтʜ 

ω(т)ʜдоχь (ωт) ωтьцɑ вєωмʜ пєүɑωɴɑ ʜ 

пκʌ(о)ɴʜо всоʜ моʜωʜ д жʜɴʜ ʜ Бʌмь ʌБьвтʜ ɴѣχь 

κ моєʜмь вс(ʜ)мь поћʜ  дɑɴовʜү χɑɴь сω 

Bogdan 

Ozrênoviĉ 

Blaţevići kod 

Rogatice 
(poslije 1486) 

V: 211 

umrêh* Ɣм ѣχь 

† ɑ сє ʌєжʜ дɑБʜжʜвь д ɑшκовʜћь ɴɑ своєʜ ʒємʌʜ 

ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ κɑдɑ χтєχь поБʜтʜ тɑдɑ ʜ Ɣм ѣχь 

Ɣсѣүє ɴɑ мє κɑмʜ мʜʌƔтʜɴь κɑБʌовʜћь Ɣ годƔшʜ 

ɑ пʜсɑ ɴʜκоʌɑ д ɑгоʌєвʜћь 

Dabiţiv 

Drašković 

Brkići kod 

Kalesije (XV) 
V: 306 

umrih Ɣм ʜχь 

вɑ ʜмє Божʜє ɑ сє ʌєжʜ оʒ ʜɴь κопʜєвʜћь 

жƔпɑɴь κɴєʒɑ пɑвʌɑ сє пʜсɑ дʜѣκь мʜʌосɑʌʜћь 

 ɑдоє ʜћь см ьтʜ ɴє поʜсκɑχь ɴɑвʜдѣɴь 

κ ɑʌєвсв(ɑ) Босɑɴсκогɑ ʜ госпоцтвɑ с ьБьсκогɑ 

ʒɑ могɑ гɴɑ сʌƔжБƔ Бодошє мє ʜ сѣκошє мє ʜ 

стѣ ɑшє ʜ тƔʜ см ьтʜ ɴє допɑдоχь ʜ Ɣм ʜχь ɴɑ 

 ощство χ ʜство ʜ гɴ мє воєводɑ ωκ ʜʌʜ ʜ 

Ɣκопɑ ʜ поБѣ(ʌѣ)жʜ 

Ozrin Kopijević 
Varošište u 

Borĉu (XV) 
V: 224 

umrije Ɣмрʜє 
ʜєʒƔсь ɑ сє ʌєжє дьвɑ Брɑтɑ рɑдʜвоʜ ʜ рɑдɑɴь ʜ 

Ɣмрʜє оБɑ Ɣ єдɑɴь дɑɴь 
Radivoj i Radan 

Podţablje kod 

Neuma (XVI) 
P:1 

umrijeh Ɣм( )ʜєχь 
ɑ сє ʌєжʜ вƔκьшʜɴь доБ ɑшʜɴовʜћь Ɣ тоʜ доБɑ 

Ɣм( )ʜєχь свɑκомƔ мє жɑω Бʜ момƔ 

Vuk(a)šin 

Dobrašinović 

Konjsko kod 
Trebinja (XV-

XVI) 

V: 132 
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umrijeh Ɣмрнєχь 
ɑ сєн крсть цвнєткɑ дрɑгншнћɑ Ɣ вєʌнкƔ 

Ɣмрнєχь жɑʌощƔ тнмь 

Cvjetko 
Dragišić 

Simiova kod 
Bileće (1727) 

V: 155 

umriti Ɣм ʜтʜ 

вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴ(ɑ) ɑʒь Богдɑɴь ɴɑ д ɑгɑѣ ɴовʜ 

κɑмєɴʜ постɑвʜχь ɑ сє пʜсɑ вƔκɑш(ʜ)ɴɑ свомь 

гдɴʜ  ɑѣ κоʜ мє Бʜшє вєомѣ сьБʌƔдʜƔ ʒɑто моʌƔ 

вɑсь господо ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ ɴь є є үєтє вѣ 

Бʜтʜ κɑκо оɴь ɑ оɴь ɴє мо є κɑκо вʜ ʜ дɑ вʜстє 

дɑ ћєтє Ɣм ʜтʜ ʜ всʜ вʜ домƔ погʜɴƔтʜ п ɑвʜ ɑ 

пƔсть мʜ сʌɑвɑ үє тʜ сʌѣщ(ʜ) 

Dragaj 
Pojska kod 

Zenice (XV) 
V: 253 

umro Ɣм о 

χɑсɑɴь ʜ ɑχмɑть дьвɑ  ɑдʜʌовʜћɑ сʜɴɑ ʜ ωто 

стɑ ʜ χɑсɑɴь Ɣм о є ʜ ωто Бʜєшє є ь Бʜшє 

ƔʒƔ ьχƔ үовєκє ɑ юɴɑүє юɴɑκɑ ʜ тоʜ ɴєговь 

Б ɑть ɑχмɑть вєʌʜκє жɑʌостʜ  ɑдʜ пʜсɑшє ωвω ʜ 

дɑ є Бʌɑсовєɴь тκо ћє п оʜтʜ ʜ п оκʌєт є κωʜ 

п ʜвɑʌʜтʜ 

Hasan i Ahmat 

Radilović 

Ĉadovina kod 

Rogatice (XV-
XVI) 

V: 217 

unuk ƔɴƔк 
ɑ сє ʌєжн твртко вƔкɑць ɑ сн Бнʌєг сєүє ƔɴƔк мƔ 

нвɑɴко н пнсɑ 
Tvrtko Vukac 

Kapavica kod 

Ljubinja (XV-
XVI) 

V: 204 

unuk ƔɴƔκь 
† сє ʌєжʜ мʜʌɑшʜɴь сʜɴь  ɑдмʜʌовь ɑ ƔɴƔκь 

Божʜχɴʜɴь 
Milašin 

Kamensko kod 

Olova (XV) 
V: 236 

unuk ƔɴƔκь 

† сє ʌєжʜ Брɑтьмнω Б ɑнκовʜћь Боʌє ɑдовь 

ƔɴƔκь ɴɑ своωʜ ʒємьʌʜ пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ … ɑκовʜ 

… (т)ьκо ћє сʜ (Бʜ)ʌʜгь погƔБ(ʜ)тʜ погƔБʜ (г)ɑ Б гь 

† постɑвʜ Бʜʌ(ʜ)г сʜɴь єговь ɴɑʜмʌɑдʜʜ Б ɑтоʌь 

своємƔ ωтьцƔ ɴ … ɑ … т … 

Bratmio 
Brajković 

Peljave u 
Priboju (XV) 

V: 304 

uredbi* Ɣ єдБʜ 

ɑ сє ʌєжʜ доБ ʜ гдɴь гость мʜшʌєɴь κомƔ Бʜшє 

п ʜ … по Ɣ єдБʜ ɑв ɑмь своє вєʌʜκо 

гостоʌƔБство (гд)ɴє доБ (ʜ) κɑдɑ п ʜдєшь п ʜдь 

гд ɑ ɴɑшєгɑ ʜсƔ єдɴо … мєɴʜ ʜ ɴɑсь своʜχь 

 ɑБов пʜсɑ г м 

gost Mišljen 
Puhovac kod 
Zenice (poslije 

21.1.1404) 

V: 249 

Urun Ɣ  Ɣɴъ 

† Ɣ ʜмэ оцɑ ʜ сɴɑ ʜ стɑго дχ(ɑ) ɑ сэ цκʜ ɑћʌɑ 

мʜʌɑ ɑ ʒʜдɑ  Ɣ κъ смʜ ъ сʜɴъ г эвъ жƔп  Ɣ  Ɣɴъ 

ʜ ж(є)ɴɑ эгɑ пɑ(в)ʜцɑ 

Humaĉka ploĉa 
Humac kod 
Ljubuškog (XI) 

V: 14 

usêĉe Ɣсѣүє ɑ сє Ɣсѣүє: н пнсɑ: рɑдоє: ковɑүь  

Ţakovo u 

Popovu polju 
(XV) 

V: 104 

usêĉe Ɣсѣүє † ɑ сє: Ɣсѣүє: рɑдоє: ковɑүь ωвɑн ωБɑ: кɑмєɴɑ  

Ţakovo u 

Popovu polju 
(XV) 

V: 105 

usêĉe* Ɣсѣүє 

† ɑ сє ʌєжʜ дɑБʜжʜвь д ɑшκовʜћь ɴɑ своєʜ ʒємʌʜ 

ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ κɑдɑ χтєχь поБʜтʜ тɑдɑ ʜ Ɣм ѣχь 

Ɣсѣүє ɴɑ мє κɑмʜ мʜʌƔтʜɴь κɑБʌовʜћь Ɣ годƔшʜ 

ɑ пʜсɑ ɴʜκоʌɑ д ɑгоʌєвʜћь 

Dabiţiv 

Drašković 

Brkići kod 

Kalesije (XV) 
V: 306 

usiĉe Ɣснүє 

ɑ сє∶ пншє∶ ɴɑ крьстƔ∶ юрѣɑ∶ дɑ є∶ ʒɴɑтн 

свɑкомƔ∶ үовнкƔ ∶юрɑн∶ нвɴовнћь кɑко∶ стєкоχь 

∶Бʌɑго ∶н ш ɴєгɑ∶ погнБоχ кɑмн∶ Ɣснүє∶ рɑднүь∶ 

ковɑүь 

Juraj Ivanović 
Arapi kod 
Mostara (XV) 

V: 13 

usiĉe Ɣснүє 
† ɑ сє ʌєжн вƔкнћь вƔкүнћь ɑ Ɣснүє ɴɑ ɴь мɑтн 

рɑдωсɑвɑ ɴь сє 
Vukić Vukĉić 

Opliĉići kod 

Ĉapljine (XV) 
V: 33 

usiĉe Ɣсʜүє 
ɑ сє ʌєжʜ  ɑдʜүь ɑ Б ɑт сʜүє д ɑгʜшɑ ɴɑ Б ɑт(ɑ) 

ɑ сє пʜшє дʜκь сємо ɑд Ɣсʜүє κовɑү мʜʌʜћ 
Radiĉ 

Boljuni kod 

Stoca (XV-
XVI) 

V: 70 

usiĉe Ɣсʜұє 

† вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ 

вʌɑтκо вʌɑ(ћє)вʜћь κоʜ ɴє моʌɑшє ɴʜєдɴогɑ 

үʌовκɑ тьκмо гɴɑ ɑ ωБʜдє мɴого ʒємʌє ɑ домɑ 

погʜБє ɑ ʒɑ ɴʜмь ɴє остɑ ɴʜ сɴь ɴʜ Б ɑть ɑ ɴɑ ɴь 

Ɣсʜұє κɑмʜ ɴєговь воєводɑ мʜωтошь сʌƔжʜ гɴɑ 

Божʜωмь помоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостою κоʜ 

Ɣκопɑ вʌɑтκɑ помєɴƔ Бгɑ 

Vlatko 

VlaĊević 

VlaĊevina kod 
Rogatice (1399-

1415) 

V: 223 

usiće* Ɣснћє 

ɴєкɑ сє ʒɴɑ кɑмн ω(вь) Ɣснћє вь ɴɑвєʒє ɑ снɴ мƔ 

мноБрɑть н мнʌонко … ɴ Брɑтɑ простнть Богь … 

н 
 

Slivlje kod 

Gacka (XV-
XVI) 

V: 166 
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usijeĉe Ɣснєүє овƔ кɑмєɴнцƔ Ɣснєүє Бошко сємƔɴовнћь  

Gradac kod 

Hutova (XVI-

XVII) 

V: 27 

usijeĉe Ɣснєүє 
ɑ снє ʌєжн поχвɑʌн мн юɴɑкь рɑднχɴɑ н снє 

Ɣснєүє снɴ мƔ вƔкосɑвь 
Radihna 

Miljanovići kod 
Ljubinja (XV) 

V: 99 

usijekoh Ɣсʜєκоχь 

† ɑ снє ʌєжʜ пɑвκо  ɑдоχɴʜћь ωвʜ … Ɣсʜєκоχь 

ɴɑ сє ʒɑ жʜвотɑ моʌƔ вʜ сє Б ɑтьо ʜ господо 

ɴємоʜтє мʜ κостʜ п ѣт єсɑтʜ 

Pavko 

Radohnić 

Hodovo kod 

Stoca (XV-
XVI) 

V: 51 

usikoše Ɣснкошє 

дɑ сє ʒɴɑ кɑко Бн Ɣ мɑркɑ пєтровнћь ωсɑмь 

снɴовɑ ωд пʌємєɴɑ понмнʌнћь н Ɣснкошє 

кɑмєɴь ɴɑ ωцɑ мɑркɑ н ɴɑ мɑтєрь днвɴƔ 

Petrović Marko 

i Divna 

Ledinac kod 

Lištice (XV) 
V: 2 

ušêĉe Ɣшѣүє 

сє ʌєжʜ нвɑɴь вƔкнћєвнћь ɴєкɑ ʒɴɑ Ɣ тн д(ɑ)ɴ дɑ 

коɴо постɑвн тɑн Бнʌєгь мн Ɣшѣүє Брɑт мн 

Бʌɑгоѣ рƔкɑ снɴɑ могɑ ко д(о)вєжє овє костн 

Ivan Vukićević 

Podgradinje u 
Gornjem 

Hrasnu (XV-

XVI) 

V: 81 

Utoloviĉ Ɣтоʌовнүь 
† ɑ сє ʌєжн сто(ѣ)ɴь Ɣтоʌовнүь ɴɑ своєн ʒємʌн ɴɑ 

пʌємєɴнто сн постɑвн остоѣ Брɑть єго 
Stojan Utoloviĉ 

ĐurĊevik u 

Gostilji kod 

Ţivinica (XIV-
XV) 

V: 240 

uzeti Ɣʒєтн 

† ɑ сє ʌєжн нвɑɴь мрьү(н)ћь Ɣ доБрƔ прѣБнχь ɑ ʒɑ 

жнвотɑ ωв кɑмн постɑвнχь н ωстɑвнχ ʌєгоχ ɴ(ɑ) 

поʌовнɴƔ тко ʌн ћє Ɣʒєтн дɑ є прокʌєть 

Ivan Mrĉić 
Fatnica kod 

Bileće (XV) 
V: 150 

Uzetlić Ɣʒєтʌʜћь † ɑ сє ʌєжʜ κɴєʒь  ɑдоє Ɣʒєтʌʜћь 
knez Radoje 
Uzetlić 

Sljedovići kod 
Rogatice (XV) 

V: 216 

uzurhu ƔʒƔ ьχƔ 

χɑсɑɴь ʜ ɑχмɑть дьвɑ  ɑдʜʌовʜћɑ сʜɴɑ ʜ ωто 

стɑ ʜ χɑсɑɴь Ɣм о є ʜ ωто Бʜєшє є ь Бʜшє 

ƔʒƔ ьχƔ үовєκє ɑ юɴɑүє юɴɑκɑ ʜ тоʜ ɴєговь 

Б ɑть ɑχмɑть вєʌʜκє жɑʌостʜ  ɑдʜ пʜсɑшє ωвω ʜ 

дɑ є Бʌɑсовєɴь тκо ћє п оʜтʜ ʜ п оκʌєт є κωʜ 

п ʜвɑʌʜтʜ 

Hasan i Ahmat 
Radilović 

Ĉadovina kod 

Rogatice (XV-

XVI) 

V: 217 

uzvuĉe ƔʒвƔүє 
… κɑмєɴʜє ƔʒвƔүє  ɑдовɑɴ с мʜʌʜмь с 

κ стʜѣɴʜɴомь с  ɑдɑшʜɴомь … (ж)ʜвотɑ ɴɑ сє 

Radovan i 

Radašin 

MeĊeĊa kod 

Višegrada 

(poslije 1439) 

V: 209 

uzvuĉenija оyʒвƔүєɴ(ʜѣ) 

ʜ Ɣ томь стєћє ж(ʜ)χ  поүтєɴо ʜ сʌɑвɴо є є ʒɴɑχь 

дɑ є Ɣм … ɑ тɑʜ г єБь  Ɣүʜɴʜχ(ь) (Ɣ)ʒвƔκоχ  ʒɑ 

свогɑ  жʜвотɑ  БоyдƔћє(м)оy ʜ посʌ(ʜ) 

оyʒвƔүєɴ(ʜѣ) г єБɑ ɴɑ үєтв ьто ʌʜто тоʜ пʜсɑχь 

ɴɑ үƔɑɴ ɑ п ʜдɑʌʜ сє Б(ог)Ɣ ωБɑ ɴɑ ʌʜт(ʜ)χь κʜ … 

мь жʜв … 

 

Gornje Turbe 
kod Travnika 

(1451) 

V: 255 

uzvukoh (Ɣ)ʒвƔκоχ 

ʜ Ɣ томь стєћє ж(ʜ)χ  поүтєɴо ʜ сʌɑвɴо є є ʒɴɑχь 

дɑ є Ɣм … ɑ тɑʜ г єБь  Ɣүʜɴʜχ(ь) (Ɣ)ʒвƔκоχ  ʒɑ 

свогɑ  жʜвотɑ  БоyдƔћє(м)оy ʜ посʌ(ʜ) 

оyʒвƔүєɴ(ʜѣ) г єБɑ ɴɑ үєтв ьто ʌʜто тоʜ пʜсɑχь 

ɴɑ үƔɑɴ ɑ п ʜдɑʌʜ сє Б(ог)Ɣ ωБɑ ɴɑ ʌʜт(ʜ)χь κʜ … 

мь жʜв … 

 

Gornje Turbe 
kod Travnika 

(1451) 

V: 255 

v в 
ɑ сє ʌєжʜ кɴєʒь ʒоть снɴь кɴєʒɑ пєтрɑ ʌєжє в ʌєто 

ʒп 
knez Zot 

Domaševo kod 

Trebinja (1572) 
V: 114 

v в 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 

Staro Selo kod 

Donjeg Vakufa 
(XIV-XV) 

V: 279 
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va вɑ 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 

Milošević  

Koĉerin kod 
Lištice (1410-

1411) 

V: 1 

va вɑ 

† вɑ ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ стɑго дχɑ ɑ сє дво ь 

воєводє мɑсɴɑ ʜ ɴєговʜю сɴƔ  ɑдосʌвɑ ʜ 

м осʌвɑ сє пʜсɑ  ɑБь Бжʜ ʜ стɑго дмʜт ʜѣ Ɣ дɴʜ 

гдɴɑ κ ɑʌɑ Ɣг ьсκогɑ ʌоʜшɑ ʜ гɴɑ Бɑɴɑ 

Босɑɴьсκогɑ тв ьтκɑ тκо Бʜ то пот ьʌь дɑ є 

п оκʌєть ωц мь ʜ сɴомь ʜ стʜмь дχомь 

vojvoda Masan 
Donja Dreţnica 

(1355-1357) 
V: 15 

va вɑ 
вɑ нмє Богɑ вєʌкогɑ цьрɑ ɴєБєсɴогɑ н ʒмʌсɴогɑ ɑ 

сє ʌєжн рɑднвон крнвоƔшнүн 

Radivoj 

Krivoušiĉ 

Mostar (XIV-

XV) 
V: 18 

va вɑ 
мц ɑ  мɑ тɑ ɑı п ѣстɑвʜ сє  ɑБɑ Бж ʜ⊦ɑ м ʜѣ ɑ 

ʒовомь дв ц ɑ попɑ дɑБʜжвɑ под Ɣжʜє вɑ ʌѣт ςΨʌθ 
Marija Divica 

Vidoštak kod 

Stoca (1231) 
V: 53 

va вɑ 

вɑ нмє Богь н свєтогь нвɑɴɑ сє ʌєжн рɑдосɑвь 

вɑʌɑχовнћь ɴєкɑ сє ʒɴɑ єрє ʌєг(о)χь ɴɑ свωн ɴɑ 

пʌємєɴнтон Бɑшт(н)ɴн сє пнсɑ рɑднүь 

рɑдосɑʌнћь ɑ снєүє мнʌєтɑ ковɑүь крнʌнћь 

Radosav 

Valahović 

Nekuk kod 
Stoca (XV-

XVI) 

V: 58 

va вɑ † вɑ сє ʌєжн дрɑгнћь дорьʌошєвнћь 
Dragić 

Dorlošević 

Vrpolje kod 

Trebinja (XVI) 
V: 116 

va вɑ 
† вɑ нмє оцɑ н снɴɑ свєтогɑ дƔχɑ ɑ сє ʌєжн 

вƔкосɑвь ʌƔпүнүь † 

Vukosav 
Ljupĉiĉ 

Prokletnica na 

Visoĉici planini 

(XV) 

V: 175 

va вɑ † вɑ нмє Божнє ɑ сє госпоє стɑɴє Stana 

Trnovica kod 

Uloga (oko 

1466) 

V: 180 

va вɑ 
вɑ нмє ωцɑ сɴıьɑ н свɑтго дƔχɑ снє доБрн ʌєжнƔ 

ɑ сɑ мɴомь … кƔ  
Kalinovik 
(XVI) 

V: 184 

va вɑ 

вɑ ʜмє твоє п ʜүʜстɑ т оʜцє гдɴɑ гстʜ мʜʌƔтʜɴɑ 

Бʜʌʜгь  одомь ц ьɴʜүɑɴь погʜБ(є) ʜɴо ɴєго ʌʜ 

мʜʌостʜ Божʜєʜ жʜтʜє ɑ жʜχь Ɣ үɑстє Босɑɴκє 

гсподє п ʜмʜχь дɑ овє ω вєʌʜκє гсподє ʜ 

вʌɑстєо ʜ ω г ьүκє гсподє ɑ всє вʜдомо 

gost Milutin 
Humsko kod 

Foĉe (1318) 
V: 190 

va вɑ 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ (с)ɴɑ ʜ свєтогɑ д(χɑ) (сє) ʌєжʜ 

доБ ʜ Бдɑɴь доБ огɑ домьшє ωʒ ѣɴовʜүɑ сʜɴь Ɣ 

тоʜ доБɑ Ɣм ѣχь ɴʜ сє Бѣχь ωм ɑʒʜʌь ʒʌƔ ɴʜ 

доʜ(до) доБ Ɣ ʜ κто мє ʒɴɑшє всɑκь мє жɑʌɑшє 

доБ ь χотѣχь юɴɑκь Бʜтʜ ɑʌʜ мʜ см ѣть п ѣκ ɑтʜ 

ω(т)ʜдоχь (ωт) ωтьцɑ вєωмʜ пєүɑωɴɑ ʜ 

пκʌ(о)ɴʜо всоʜ моʜωʜ д жʜɴʜ ʜ Бʌмь ʌБьвтʜ ɴѣχь 

κ моєʜмь вс(ʜ)мь поћʜ  дɑɴовʜү χɑɴь сω 

Bogdan 

Ozrênoviĉ 

Blaţevići kod 

Rogatice 
(poslije 1486) 

V: 211 

va вɑ 

ɑ сє ɴєκɑ сє ʒɴɑ тκо ωв … (ʌ)єжʜ тв ь … м … 

цɑ ʜћɑ м … сʜɴь (с) своʜωмь  Ɣжомь ωво ʌєжʜ 

вɑ ɴɑ своʜω Бɑщʜɴє тκо ɴє ʒɴɑ ɑ ʒɴɑш дɑ 

п оκʌєтɑ  Ɣκɑ тɑ κоѣ ћє ωво п ємєстʜтʜ Б ɑтʜє 

погʜБоχь 

Tvr(tko) i Ruţa 
Pazalje kod 

Rudog (XV) 
V: 215 

va вɑ 

† вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ 

вʌɑтκо вʌɑ(ћє)вʜћь κоʜ ɴє моʌɑшє ɴʜєдɴогɑ 

үʌовκɑ тьκмо гɴɑ ɑ ωБʜдє мɴого ʒємʌє ɑ домɑ 

погʜБє ɑ ʒɑ ɴʜмь ɴє остɑ ɴʜ сɴь ɴʜ Б ɑть ɑ ɴɑ ɴь 

Ɣсʜұє κɑмʜ ɴєговь воєводɑ мʜωтошь сʌƔжʜ гɴɑ 

Божʜωмь помоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостою κоʜ 

Ɣκопɑ вʌɑтκɑ помєɴƔ Бгɑ 

Vlatko 

VlaĊević 

VlaĊevina kod 
Rogatice (1399-

1415) 

V: 223 
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va вɑ 

вɑ ʜмє Божʜє ɑ сє ʌєжʜ оʒ ʜɴь κопʜєвʜћь 

жƔпɑɴь κɴєʒɑ пɑвʌɑ сє пʜсɑ дʜѣκь мʜʌосɑʌʜћь 

 ɑдоє ʜћь см ьтʜ ɴє поʜсκɑχь ɴɑвʜдѣɴь 

κ ɑʌєвсв(ɑ) Босɑɴсκогɑ ʜ госпоцтвɑ с ьБьсκогɑ 

ʒɑ могɑ гɴɑ сʌƔжБƔ Бодошє мє ʜ сѣκошє мє ʜ 

стѣ ɑшє ʜ тƔʜ см ьтʜ ɴє допɑдоχь ʜ Ɣм ʜχь ɴɑ 

 ощство χ ʜство ʜ гɴ мє воєводɑ ωκ ʜʌʜ ʜ 

Ɣκопɑ ʜ поБѣ(ʌѣ)жʜ 

Ozrin Kopijević 
Varošište u 

Borĉu (XV) 
V: 224 

va вɑ 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтг ɑ дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

κɴєʒь Бɑтʜћь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ 

мʜʌостʜю Бжʜ омь ʜ сʌɑвɴогɑ гɴдɴ ɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ κɴєʒь Босɑɴьсκʜ ɴɑ вʜсоκомь сє поБоʌʜχь 

ɴɑ дƔБоκƔмє мє дɴь доʜдє сʜ Бʜʌʜгь постɑвʜ 

госпоѣ вƔκɑвɑ с моʜмʜ доБ ʜмʜ жʜвƔ мʜ вѣ ɴо 

сʌƔжɑшє ʜ м твƔ мʜ посʌƔжʜ 

knez Batić 

Kopošići kod 
Ilijaša 

(16.8.1420-

18.8.1421) 

V: 245 

va вɑ 
† вɑ (ʜ)мє: Бɑ: доБ огɑ: сє: ʒʜдɑ: мʜχɑʌь: свомƔ: 

гдɴ Ɣ: κɴєʒƔ: вƔκƔ  
knez Vuk 

Mali Mošunj 

kod Travnika 

(XV) 

V: 256 

vâ въ 

въ дɴʜ κɴєʒɑ вєʌʜєгɑ м†χо†ʌɑ въм ѣ жоyпɑɴъ 

г ъдъ т ѣБъ†ɴъсκ† ʜ въ то ʌѣто ʒ†дɑ ємоy  ɑκоy 

Б ɑтъ жоyпɑɴъ  ɑдомʜ ъ съ сɴъмʜ єговѣмʜ † 

жєɴɑ ємоy твɑ ɑ моʜст ъ ʜмɴємъ Б ɑѣ Бжє тʜ 

дɑʜ ʒд ɑвʜє 

ţupan Grd 

Police kod 

Trebinja (1151-

1177) 

V: 129 

vâ въ 

въ дɴʜ κɴєʒɑ вєʌʜєгɑ м†χо†ʌɑ въм ѣ жоyпɑɴъ 

г ъдъ т ѣБъ†ɴъсκ† ʜ въ то ʌѣто ʒ†дɑ ємоy  ɑκоy 

Б ɑтъ жоyпɑɴъ  ɑдомʜ ъ съ сɴъмʜ єговѣмʜ † 

жєɴɑ ємоy твɑ ɑ моʜст ъ ʜмɴємъ Б ɑѣ Бжє тʜ 

дɑʜ ʒд ɑвʜє 

ţupan Grd 
Police kod 
Trebinja (1151-

1177) 

V: 129 

vâ вь 

см 1701 † χс кɑ сы ст  ын н Бжств  ɴн χрɑмь ст  го 

оц(ɑ) … ɴнкоʌн сьʒндɑ сє н ωБɴовн вь (ʌ)ѣто 

 ʒмв  трƔдн жє сє ω сємь (с)тѣмь χрɑмє вωєводɑ 

рɑдоє χр(ɑБрєɴь) 

Crkva sv. 

Nikole 

Trijebanj kod 

Stoca (1534) 
V: 50 

vâ вь 

† вь нмє ωтцɑ н снɴ(ɑ) н свєтогɑ дχɑ ɑ сє кɑмн 

стɑп⊦ɑɴɑ трѣдɑɴовнћь † ɑ сє пнсɑ ⊦ɑ дк 

ɴɑповнщь 

Stapjan 

Trêdanović 

Hodovo kod 

Stoca (XV-
XVI) 

V: 52 

vâ вь 

† вь ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ ст го дχ ɑ сє ʌєжʜ  ɑБɑ Бж ʜɑ 

поʌʜχ ɑɴʜ⊦ɑ ɑ ʒовомь мʜ ьсκʜмь госпо⊦ɑ 

 ɑдɑүɑ жоyпɑɴɑ ɴєɴьцɑ үʜχо ʜћɑ κƔүьɴʜцɑ ɑ 

ɴєвѣстɑ жƔпɑɴɑ в ɑтьκɑ ʜ сʌƔгє дɑБʜжʜвɑ ʜ 

тєпьүʜıє  стʜпьκɑ ɑ κьүʜ жƔпɑɴɑ мʜʌьтѣɴɑ 

д ɑжʜвоıє вʜκɑ ɑ κɑʒɴьцƔ сɴʜκƔ сєст ɑ ɑ постɑвʜ 

сь Бѣʌѣгь ɴє сɴ ь дɑБʜжʜвь с Бжʜωмь помощʜю 

сɑмь (с) своʜмʜ ʌƔдьмʜ ɑ вь дɴ(ʜ) гдɴɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ 

Polihranija 

Radaĉa 

Veliĉani u 

Popovu polju 
(1377-1391) 

V: 102 

vâ вь 

† вь ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ ст го дχ ɑ сє ʌєжʜ  ɑБɑ Бж ʜɑ 

поʌʜχ ɑɴʜ⊦ɑ ɑ ʒовомь мʜ ьсκʜмь госпо⊦ɑ 

 ɑдɑүɑ жоyпɑɴɑ ɴєɴьцɑ үʜχо ʜћɑ κƔүьɴʜцɑ ɑ 

ɴєвѣстɑ жƔпɑɴɑ в ɑтьκɑ ʜ сʌƔгє дɑБʜжʜвɑ ʜ 

тєпьүʜıє  стʜпьκɑ ɑ κьүʜ жƔпɑɴɑ мʜʌьтѣɴɑ 

д ɑжʜвоıє вʜκɑ ɑ κɑʒɴьцƔ сɴʜκƔ сєст ɑ ɑ постɑвʜ 

сь Бѣʌѣгь ɴє сɴ ь дɑБʜжʜвь с Бжʜωмь помощʜю 

сɑмь (с) своʜмʜ ʌƔдьмʜ ɑ вь дɴ(ʜ) гдɴɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ 

Polihranija 

Radaĉa 

Veliĉani u 

Popovu polju 
(1377-1391) 

V: 102 

vâ вь 

† вь дɴʜ гдɴɑ воєдє сɑɴдѣʌɑ ɑ сєʜ ʌєжʜ κɴєʒь 

поκ ɑѣць ωʌʜвє овʜћь Б ɑтʜω ʜ вʌɑстєʌє ѣ 

поκ ɑѣць гɴƔ момƔ сʌƔгɑ що моχь вь п ɑвɑдʜ 

тоʌʜκо χоχь Ɣ момь домʜ Богь мʜ подʜʌʜ ѣ 

могɑχь гɴɑ могɑ ʜ д Ɣгɑ могɑ Ɣ поүтєɴʜ п ʜѣтʜ 

ʜ Ɣ томь момь доБ ʜ догє см ьть Ɣ в ємє жнвотɑ 

домь моѣ ωжɑʌостнχь 

knez Pokrajac 
Oliverović 

Vrpolje kod 
Trebinja (1413) 

V: 117 
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vâ вь 

† вь дɴʜ гдɴɑ воєдє сɑɴдѣʌɑ ɑ сєʜ ʌєжʜ κɴєʒь 

поκ ɑѣць ωʌʜвє овʜћь Б ɑтʜω ʜ вʌɑстєʌє ѣ 

поκ ɑѣць гɴƔ момƔ сʌƔгɑ що моχь вь п ɑвɑдʜ 

тоʌʜκо χоχь Ɣ момь домʜ Богь мʜ подʜʌʜ ѣ 

могɑχь гɴɑ могɑ ʜ д Ɣгɑ могɑ Ɣ поүтєɴʜ п ʜѣтʜ 

ʜ Ɣ томь момь доБ ʜ догє см ьть Ɣ в ємє жнвотɑ 

домь моѣ ωжɑʌостнχь 

knez Pokrajac 

Oliverović 

Vrpolje kod 

Trebinja (1413) 
V: 117 

vâ вь 
† вь нмє Б ɑ сє ʌєжн рɑБь Божн кɴєʒь рɑдосʌɑвь 

шнрнɴнүь 

knez Radoslav 

Širiniĉ 

Sopotnica kod 

Goraţda (XV) 
V: 192 

vâ вь 

вь ʜмє оцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєтогɑ дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ г ƔБɑүɑ 

воєводє мʜотошɑ поүтєɴɑ ʜ Ɣ т … дєѣɴомь свомь 

ɴɑ п(ʌє)мє(ɴн)том 
 

Seljani kod 
Rogatice (XV) 

V: 218 

vâ вь 

† вь ʜмє ωцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєто(гɑ) дχ ɑ сє ʌєжʜ 

воєводɑ мʜωтошь (с) своʜмь (с)ʜɴомь стѣпκомь 

свомƔ гдɴƔ вʌɑтκƔ вʌɑћєвʜћƔ κоɴь ɴогƔ κоʜ мƔ 

посʌƔжʜ жʜвƔ ɑ м ьтвɑ поБʜʌʜжʜ Божʜмь 

(п)омоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостʜю ʜ п ɑвʜ 

воєводɑ мʜωтошь ʜ мɴого ωт моє  Ɣκє ɴɑ ʒємʌʜ 

Бʜ ɑ ѣ ɴʜ ωт єɴɴє ɴʜκо ь ɴє Бʜ м ьтвь ɴє χ гɑ 

ƔБʜт ɑ ʜ сє κопɑʜтє ɴɑ пʌємє(ɴн)томь 

vojvoda Miotoš 
sa sinom 

Stêpkom 

VlaĊevina kod 
Rogatice (prije 

1463) 

V: 222 

vâ вь 
вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свтɑго дχɑ ɑ сє ʌєжʜ 

 ɑдомʜ ь ю ʜсɑʌʜћь ɴɑ своєʜ ʒємʌʜ пʌємєтɴо 

Radomir 

Jurisalić 

Olovci kod 

Stupara (XV) 
V: 237 

vâ вь 

† вь ʜмє Божʜє сє ʌєжє  ɑдовɑɴь п ʜБʜʌовʜ(ћь) 

ɴɑ своωʜ ʒємʌʜ ɴɑ (пʌ)ємєɴʜто (ɴ)ɑ  ѣүʜцʜ Бѣχ(ь) 

ʒ Б ɑтомь … ʒмєɴʜо ʜ ƔБʜ мє … κω Божʜχ … ʜ (с) 

своωмь Б ɑтʜомь ɑ Б ɑтɑ мʜ ʜсʜκошє ʜ Ɣүʜɴʜшє 

в ьχƔ мєɴє κ ьвь ɴєʒɑʜ(м)ʜтƔ ɴєκɑ вѣ тκо є моʜ 

мʜʌʜ 

Radovan 

Pribilović 

Riĉica kod 

Kraljeve 
Sutjeske (XV) 

V: 242 

vâ вь 

вь дьɴʜ Б(ɑ)ɴɑ вєʌʜκ(ɑ)го κƔʌʜɴ(ɑ) Бѣшє 

г ɑ(д)ѣшɑ сƔʜдʜ(ѣ) вєʌʜ Ɣ ɴєг(о) ʜ сьʒʜдɑ … 

св єтɑго ю ʜѣ ʜ сє ʌєжʜ Ɣ ɴ(є)го ʜ жєɴɑ єгвɑ  үє 

поʌожʜ(т)є мє Ɣ ɴєго ɑ сє ʒʜдɑ д ɑжє 

о(χ)мƔүɑɴıɴь ємƔ воʌьı Б є: ɴ(ь) (ɑ)ʒь пʜсχь п о … 

ћь 

sudija Gradêša 

Podbreţje kod 

Zenice (poslije 
1193) 

V: 252 

vâ вь 

вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴ(ɑ) ɑʒь Богдɑɴь ɴɑ д ɑгɑѣ ɴовʜ 

κɑмєɴʜ постɑвʜχь ɑ сє пʜсɑ вƔκɑш(ʜ)ɴɑ свомь 

гдɴʜ  ɑѣ κоʜ мє Бʜшє вєомѣ сьБʌƔдʜƔ ʒɑто моʌƔ 

вɑсь господо ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ ɴь є є үєтє вѣ 

Бʜтʜ κɑκо оɴь ɑ оɴь ɴє мо є κɑκо вʜ ʜ дɑ вʜстє 

дɑ ћєтє Ɣм ʜтʜ ʜ всʜ вʜ домƔ погʜɴƔтʜ п ɑвʜ ɑ 

пƔсть мʜ сʌɑвɑ үє тʜ сʌѣщ(ʜ) 

Dragaj 
Pojska kod 

Zenice (XV) 
V: 253 

vâ вь 
ɑ сє ʌєжʜ овдє стєпко рɑднвоєвнћь погрєБє сє вь 

ʌєто ʒво 

Stepko 

Radivojević 

Crnići kod 

Stoca (1564) 
V: 320 

vâ в ь  

† в ь   ʌ ѣ т о   цɴɑ ɑʒь рɑБь χ Ɣ  Б г Ɣ  гдɴь χєрцєгь 

с т є φ ɑ ɴ  вьʒдв гоχ χрɑмь с т г о  в є ʌ к о м Ɣ ү ɴ ɑ  χ в ɑ  

гєωрг ɑ м о ʌ є  ємƔ дɑ помоʌнть сь ω  мɴѣ 

грѣштɴомь вʌɑдцѣ моıє мƔ χ Ɣ  † 

Crkva sv. 

ĐorĊa 

Sopotnica kod 

Goraţda (1454) 
V: 193 

vâ* вь 

сє ʌєжʜ ʌƔкь сʜɴь пɑвʌɑ пʌɑвʜүʜћь ɑ сє пʜшє 

Брɑть ɴєговь рɑдʜɴь Брɑтє доБɑрь тʜ вь дƔшʜ 

твоє ɴɑ ʌ … 

Luka 
Brajkovići kod 

Bile (XVI) 
T: 6 

vaâ вɑь 

† вɑь дɴʜ п ьвовѣ ɴɑго κ ɑʌɑ вʌɑдʜсʌɑвɑ 

п ѣстɑвʜ сє  ɑБь … ʜʌɑ по ʜκьʌомь жƔпɑɴь 

п ʜБʜʌшь ɑ … пo Бж ʜ мʌостʜ ɴ … ɑ дѣдʜɴɑ ɴʜоy 

… ʜχ ь ɑκƔ  

ţupan Pribil(i)š 
Police kod 

Trebinja (1241) 
V: 128 

vaj вɑн 

||| ɑ сє ʌєжн пєтɑрь мнʌɑɴов єɴо пєрн мєтɑ єговɑ 

жєɴɑ н ʒдє вɑн помєɴнтє гɑ прнɴɑпнсɑ нвɑɴє 

кон єднɴо пєрɑ єговн овє дɑɴє 

Petar 
Gradnići kod 
Ţitomislića 

(XVI) 

V: 194 

Valahović вɑʌɑχовнћь 

вɑ нмє Богь н свєтогь нвɑɴɑ сє ʌєжн рɑдосɑвь 

вɑʌɑχовнћь ɴєкɑ сє ʒɴɑ єрє ʌєг(о)χь ɴɑ свωн ɴɑ 

пʌємєɴнтон Бɑшт(н)ɴн сє пнсɑ рɑднүь 

Radosav 

Valahović 

Nekuk kod 
Stoca (XV-

XVI) 

V: 58 



Konkordancijski rjeĉnik ćiriliĉnih natpisa srednjovjekovne Bosne 

281 
 

рɑдосɑʌнћь ɑ снєүє мнʌєтɑ ковɑүь крнʌнћь 

vâmrê въм ѣ 

въ дɴʜ κɴєʒɑ вєʌʜєгɑ м†χо†ʌɑ въм ѣ жоyпɑɴъ 

г ъдъ т ѣБъ†ɴъсκ† ʜ въ то ʌѣто ʒ†дɑ ємоy  ɑκоy 

Б ɑтъ жоyпɑɴъ  ɑдомʜ ъ съ сɴъмʜ єговѣмʜ † 

жєɴɑ ємоy твɑ ɑ моʜст ъ ʜмɴємъ Б ɑѣ Бжє тʜ 

дɑʜ ʒд ɑвʜє 

ţupan Grd 

Police kod 

Trebinja (1151-

1177) 

V: 129 

Varda вɑрдɑ 
сн кɑмнɴь вɑрдɑ үн ʌн ѣ Бнω үн ʌн є сɑдє үн ʌн 

ɴєћ Бтн  

Kosor kod 
Blagaja (prije 

1411) 

V: 21 

vas вɑсь 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 

Milošević  

Koĉerin kod 

Lištice (1410-
1411) 

V: 1 

vas вɑсь 

† ɑ сє ʌєжʜ  ɑдʜвоʜ д ɑшүʜћ доБ ʜ юɴɑκь ѣ Бʜχь 

моʌƔ ѣ сє вɑсь ɴє тʜцɑʜтє вʜ ћєтє Бʜтʜ κɑκо ѣ ɑ ѣ 

ɴє могƔ Бʜтʜ κɑκо вʜ 

Radivoj Drašĉić 

Podgradinje u 
Gornjem 

Hrasnu (XIV-

XV) 

V: 82 

vas вɑсь 
† ɑ сє ʌєжʜ вƔкɑць вƔүχɴнћь … вндн сє ʒʌɑмєɴнє 

үтно … тє ɑ вɑсь Бгь Бʌɑгосʌо(вн) … прнБнсɑвь 

Vukac 
Vuĉ(i)hnić 

Vlahovići kod 

Ljubinja (XV-

XVI) 

V: 94 

vas вɑсь 

вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴ(ɑ) ɑʒь Богдɑɴь ɴɑ д ɑгɑѣ ɴовʜ 

κɑмєɴʜ постɑвʜχь ɑ сє пʜсɑ вƔκɑш(ʜ)ɴɑ свомь 

гдɴʜ  ɑѣ κоʜ мє Бʜшє вєомѣ сьБʌƔдʜƔ ʒɑто моʌƔ 

вɑсь господо ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ ɴь є є үєтє вѣ 

Бʜтʜ κɑκо оɴь ɑ оɴь ɴє мо є κɑκо вʜ ʜ дɑ вʜстє 

дɑ ћєтє Ɣм ʜтʜ ʜ всʜ вʜ домƔ погʜɴƔтʜ п ɑвʜ ɑ 

пƔсть мʜ сʌɑвɑ үє тʜ сʌѣщ(ʜ) 

Dragaj 
Pojska kod 
Zenice (XV) 

V: 253 

vâzdvigoh вьʒдв гоχ 

† в ь   ʌ ѣ т о   цɴɑ ɑʒь рɑБь χ Ɣ  Б г Ɣ  гдɴь χєрцєгь 

с т є φ ɑ ɴ  вьʒдв гоχ χрɑмь с т г о  в є ʌ к о м Ɣ ү ɴ ɑ  χ в ɑ  

гєωрг ɑ м о ʌ є  ємƔ дɑ помоʌнть сь ω  мɴѣ 

грѣштɴомь вʌɑдцѣ моıє мƔ χ Ɣ  † 

Crkva sv. 
ĐorĊa 

Sopotnica kod 
Goraţda (1454) 

V: 193 

vê вѣ 

† вь ʜмє Божʜє сє ʌєжє  ɑдовɑɴь п ʜБʜʌовʜ(ћь) 

ɴɑ своωʜ ʒємʌʜ ɴɑ (пʌ)ємєɴʜто (ɴ)ɑ  ѣүʜцʜ Бѣχ(ь) 

ʒ Б ɑтомь … ʒмєɴʜо ʜ ƔБʜ мє … κω Божʜχ … ʜ (с) 

своωмь Б ɑтʜомь ɑ Б ɑтɑ мʜ ʜсʜκошє ʜ Ɣүʜɴʜшє 

в ьχƔ мєɴє κ ьвь ɴєʒɑʜ(м)ʜтƔ ɴєκɑ вѣ тκо є моʜ 

мʜʌʜ 

Radovan 

Pribilović 

Riĉica kod 

Kraljeve 
Sutjeske (XV) 

V: 242 

vê вѣ 

вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴ(ɑ) ɑʒь Богдɑɴь ɴɑ д ɑгɑѣ ɴовʜ 

κɑмєɴʜ постɑвʜχь ɑ сє пʜсɑ вƔκɑш(ʜ)ɴɑ свомь 

гдɴʜ  ɑѣ κоʜ мє Бʜшє вєомѣ сьБʌƔдʜƔ ʒɑто моʌƔ 

вɑсь господо ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ ɴь є є үєтє вѣ 

Бʜтʜ κɑκо оɴь ɑ оɴь ɴє мо є κɑκо вʜ ʜ дɑ вʜстє 

дɑ ћєтє Ɣм ʜтʜ ʜ всʜ вʜ домƔ погʜɴƔтʜ п ɑвʜ ɑ 

пƔсть мʜ сʌɑвɑ үє тʜ сʌѣщ(ʜ) 

Dragaj 
Pojska kod 

Zenice (XV) 
V: 253 

veĉe вєүє 

† ɑ сє ʌєжн вʌɑтко Брɑɴьковнћь с тɑɴоровɑ н 

вєүє (с) снɴомь годподѣ мєдɑɴь постɑвн тє к 

вʌɑткƔ додє 

Vlatko 

Branković 

Lastva u 

Gornjem 
Hrasnu (XV) 

V: 84 

veĉerije вєүє ʜє 

† мсцɑ сєκьтєБ ɑ Ɣ т єтʜ ɴɑ дєстє дьɴь п ѣстɑвʜ 

сє  ɑвь Бж ʜ ћєо гʜѣ : ɴɑ вєүє ʜє χв  ɑ дɴє ɑ 

ʜмєɴємь жƔпɑɴь κ ьɴѣ 

ţupan Krnja 
AranĊelovo kod 

Trebinja (XIII) 
V: 133 

veĉna* вєүɴɑ ɑ сє ʌєжн кɑʌƔћєрь гʌнгорнє вєүɴɑ пɑмєть ємƔ 
kaluĊer 

Gligorije 

Radmilović-
Dubrava kod 

Bileće (XV-

XVI) 

V: 144 

veĉne* вєүɴє 

ɑ сє ʌєжʜ с снɴом рɑднсɑвомь ɑ с(є) ʌєнжє ɴɑ 

свон пʌємєɴнтон овɑн кɑмнɴ ɴєɴɑд отɑц с вєүɴє 

помєɴн постɑвн снɴƔ мом жƔпɑɴƔ рɑдɑɴƔ н 

снɴƔ мƔ 

 

Šipovac u 

Podveleţju kod 

Mostara (XV-
XVI) 

V: 174 
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veće вєћє 
ɑ сєн ʌєжн рɑдовɑɴ рɑконвнћ прокʌєть тко ћє 

тƔћнɴ ʌєү вєћє ɴєгово пʌємє 

Radovan 
Rakojvić 

Ĉerin kod 
Ĉitluka (XIV) 

V: 5 

vele вєʌє 
н сє ʌєжн стнпко рɑдосɑʌнћь Божє дɑвɴо тн сɑмь 

ʌєгɑω н вєʌє тн мн є ʌєжɑтн 

Stipko 
Radosalić 

Premilovo Polje 

kod Ljubinja 

(XIV-XV) 

V: 89 

veli вєʌн 
ɑ сѣє вєʌн мнʌɑть прнпүнɴ(н)ћь үнємь сʌƔжнχь 

тємь покоєɴь Бнχь 
Milat Pripĉinić 

Ţivanj kod 

Nevesinja 

(XIV-XV) 

V: 179 

veli вєʌʜ 

вь дьɴʜ Б(ɑ)ɴɑ вєʌʜκ(ɑ)го κƔʌʜɴ(ɑ) Бѣшє 

г ɑ(д)ѣшɑ сƔʜдʜ(ѣ) вєʌʜ Ɣ ɴєг(о) ʜ сьʒʜдɑ … 

св єтɑго ю ʜѣ ʜ сє ʌєжʜ Ɣ ɴ(є)го ʜ жєɴɑ єгвɑ  үє 

поʌожʜ(т)є мє Ɣ ɴєго ɑ сє ʒʜдɑ д ɑжє 

о(χ)мƔүɑɴıɴь ємƔ воʌьı Б є: ɴ(ь) (ɑ)ʒь пʜсχь п о … 

ћь 

sudija Gradêša 
Podbreţje kod 
Zenice (poslije 

1193) 

V: 252 

velijega вєʌʜєгɑ 

въ дɴʜ κɴєʒɑ вєʌʜєгɑ м†χо†ʌɑ въм ѣ жоyпɑɴъ 

г ъдъ т ѣБъ†ɴъсκ† ʜ въ то ʌѣто ʒ†дɑ ємоy  ɑκоy 

Б ɑтъ жоyпɑɴъ  ɑдомʜ ъ съ сɴъмʜ єговѣмʜ † 

жєɴɑ ємоy твɑ ɑ моʜст ъ ʜмɴємъ Б ɑѣ Бжє тʜ 

дɑʜ ʒд ɑвʜє 

ţupan Grd 
Police kod 
Trebinja (1151-

1177) 

V: 129 

velikago вєʌʜκ(ɑ)го 

вь дьɴʜ Б(ɑ)ɴɑ вєʌʜκ(ɑ)го κƔʌʜɴ(ɑ) Бѣшє 

г ɑ(д)ѣшɑ сƔʜдʜ(ѣ) вєʌʜ Ɣ ɴєг(о) ʜ сьʒʜдɑ … 

св єтɑго ю ʜѣ ʜ сє ʌєжʜ Ɣ ɴ(є)го ʜ жєɴɑ єгвɑ  үє 

поʌожʜ(т)є мє Ɣ ɴєго ɑ сє ʒʜдɑ д ɑжє 

о(χ)мƔүɑɴıɴь ємƔ воʌьı Б є: ɴ(ь) (ɑ)ʒь пʜсχь п о … 

ћь 

sudija Gradêša 

Podbreţje kod 

Zenice (poslije 
1193) 

V: 252 

velike вєʌʜκє 

вɑ ʜмє твоє п ʜүʜстɑ т оʜцє гдɴɑ гстʜ мʜʌƔтʜɴɑ 

Бʜʌʜгь  одомь ц ьɴʜүɑɴь погʜБ(є) ʜɴо ɴєго ʌʜ 

мʜʌостʜ Божʜєʜ жʜтʜє ɑ жʜχь Ɣ үɑстє Босɑɴκє 

гсподє п ʜмʜχь дɑ овє ω вєʌʜκє гсподє ʜ 

вʌɑстєо ʜ ω г ьүκє гсподє ɑ всє вʜдомо 

gost Milutin 
Humsko kod 

Foĉe (1318) 
V: 190 

velike вєʌʜκє 

χɑсɑɴь ʜ ɑχмɑть дьвɑ  ɑдʜʌовʜћɑ сʜɴɑ ʜ ωто 

стɑ ʜ χɑсɑɴь Ɣм о є ʜ ωто Бʜєшє є ь Бʜшє 

ƔʒƔ ьχƔ үовєκє ɑ юɴɑүє юɴɑκɑ ʜ тоʜ ɴєговь 

Б ɑть ɑχмɑть вєʌʜκє жɑʌостʜ  ɑдʜ пʜсɑшє ωвω ʜ 

дɑ є Бʌɑсовєɴь тκо ћє п оʜтʜ ʜ п оκʌєт є κωʜ 

п ʜвɑʌʜтʜ 

Hasan i Ahmat 
Radilović 

Ĉadovina kod 

Rogatice (XV-

XVI) 

V: 217 

veliko* вєʌʜκо 

ɑ сє ʌєжʜ доБ ʜ гдɴь гость мʜшʌєɴь κомƔ Бʜшє 

п ʜ … по Ɣ єдБʜ ɑв ɑмь своє вєʌʜκо 

гостоʌƔБство (гд)ɴє доБ (ʜ) κɑдɑ п ʜдєшь п ʜдь 

гд ɑ ɴɑшєгɑ ʜсƔ єдɴо … мєɴʜ ʜ ɴɑсь своʜχь 

 ɑБов пʜсɑ г м 

gost Mišljen 

Puhovac kod 

Zenice (poslije 

21.1.1404) 

V: 249 

velikoga вєʌʜκогɑ 

сє ʒɑʌмєɴɴʜє κɴєʒɑ  ɑдоѣ вєʌʜκогɑ κɴєʒɑ 

Босɑɴсκогɑ ɑ постɑвʜ є сʜɴь ɴєговь κɴєʒь  ɑдʜүь 

ʒ Божʜомь помоћю ʜ своʜχь вѣ ɴѣχь ɑ с ʜɴомь 

ɴʜєдɴомь ʜɴомь помоұʜю ɴєго сɑмь оɴь 

knez Radoje 

Toplica u 

Lepenici (1405-
1417) 

V: 251 

velikoga вєʌьκо(гɑ) 

Ɣ (ʜ)мє вєʌьκо(гɑ) κɑʒɴьцɑ ɴєсьпʜɴє Б ьтɑ 

поʒʜдɑ Бѣʌоκɑ κɑʒɴьцɑ ɴєсьпʜɴƔ свогɑ 

господʜɴɑ ʜ ос(т)ɑвʜ сєБѣ мѣсто поʌьгь своєгɑ 

господʜɴɑ 

kaznac Nespina 
Malo Ĉajno kod 

Visokog (XIII) 
V: 247 

velikomuĉenika в є ʌ к о м Ɣ ү ɴ ɑ  

† в ь   ʌ ѣ т о   цɴɑ ɑʒь рɑБь χ Ɣ  Б г Ɣ  гдɴь χєрцєгь 

с т є φ ɑ ɴ  вьʒдв гоχ χрɑмь с т г о  в є ʌ к о м Ɣ ү ɴ ɑ  χ в ɑ  

гєωрг ɑ м о ʌ є  ємƔ дɑ помоʌнть сь ω  мɴѣ 

грѣштɴомь вʌɑдцѣ моıє мƔ χ Ɣ  † 

Crkva sv. 
ĐorĊa 

Sopotnica kod 
Goraţda (1454) 

V: 193 

veliku вєʌнкƔ 

ɑ ʌƔкє стнєпɑɴовɑ роднχ сє Ɣ вєʌнкƔ рɑдость ɑ 

Ɣмр(ѣχь) Ɣ вєʌнкƔ жɑʌость ɑ сє кнпн є 

томɑшєвнƔ Борє ɑ дɑ мƔ дєсєто врєдн 
 

Svitava kod 
Ĉapljine (XV) 

V: 31 

veliku вєʌнкƔ 

ɑ ʌƔкє стнєпɑɴовɑ роднχ сє Ɣ вєʌнкƔ рɑдость ɑ 

Ɣмр(ѣχь) Ɣ вєʌнкƔ жɑʌость ɑ сє кнпн є 

томɑшєвнƔ Борє ɑ дɑ мƔ дєсєто врєдн 
 

Svitava kod 
Ĉapljine (XV) 

V: 31 

veliku вєʌнкƔ 
ɑ сєн крсть цвнєткɑ дрɑгншнћɑ Ɣ вєʌнкƔ 

Ɣмрнєχь жɑʌощƔ тнмь 

Cvjetko 

Dragišić 

Simiova kod 

Bileće (1727) 
V: 155 
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velkoga вєʌкогɑ 
вɑ нмє Богɑ вєʌкогɑ цьрɑ ɴєБєсɴогɑ н ʒмʌсɴогɑ ɑ 

сє ʌєжн рɑднвон крнвоƔшнүн 

Radivoj 
Krivoušiĉ 

Mostar (XIV-
XV) 

V: 18 

veomê вєомѣ 

вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴ(ɑ) ɑʒь Богдɑɴь ɴɑ д ɑгɑѣ ɴовʜ 

κɑмєɴʜ постɑвʜχь ɑ сє пʜсɑ вƔκɑш(ʜ)ɴɑ свомь 

гдɴʜ  ɑѣ κоʜ мє Бʜшє вєомѣ сьБʌƔдʜƔ ʒɑто моʌƔ 

вɑсь господо ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ ɴь є є үєтє вѣ 

Бʜтʜ κɑκо оɴь ɑ оɴь ɴє мо є κɑκо вʜ ʜ дɑ вʜстє 

дɑ ћєтє Ɣм ʜтʜ ʜ всʜ вʜ домƔ погʜɴƔтʜ п ɑвʜ ɑ 

пƔсть мʜ сʌɑвɑ үє тʜ сʌѣщ(ʜ) 

Dragaj 
Pojska kod 

Zenice (XV) 
V: 253 

veomi вєωмʜ 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ (с)ɴɑ ʜ свєтогɑ д(χɑ) (сє) ʌєжʜ 

доБ ʜ Бдɑɴь доБ огɑ домьшє ωʒ ѣɴовʜүɑ сʜɴь Ɣ 

тоʜ доБɑ Ɣм ѣχь ɴʜ сє Бѣχь ωм ɑʒʜʌь ʒʌƔ ɴʜ 

доʜ(до) доБ Ɣ ʜ κто мє ʒɴɑшє всɑκь мє жɑʌɑшє 

доБ ь χотѣχь юɴɑκь Бʜтʜ ɑʌʜ мʜ см ѣть п ѣκ ɑтʜ 

ω(т)ʜдоχь (ωт) ωтьцɑ вєωмʜ пєүɑωɴɑ ʜ 

пκʌ(о)ɴʜо всоʜ моʜωʜ д жʜɴʜ ʜ Бʌмь ʌБьвтʜ ɴѣχь 

κ моєʜмь вс(ʜ)мь поћʜ  дɑɴовʜү χɑɴь сω 

Bogdan 

Ozrênoviĉ 

Blaţevići kod 

Rogatice 
(poslije 1486) 

V: 211 

vêrân вѣ ьɴь 

ɑ сє ʌєжʜ д ɑгʜʌо (мʜ)ʌєт(ʜ)үь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜто (ɴɑ) допɑцʜχ п ɑвʜχь ʌєть  м  сƔ 

своємь  одомь воʌʜɴʜ үʌовѣκь κомƔ мƔ годѣ 

сʌƔжʜтʜ гоʜсподѣɴƔ ɑ κомƔ годѣ сʌƔжɑшє 

вѣ ьɴь мƔ Бєшє ʜ сє пʜсɑ д ɑгʜшɑ сʜɴь єговь 

Dragilo 
Donji Dopasci 
kod Kladnja 

(XV) 

V: 234 

Verković* вєрьков(нћь) 

† сє ʌєжʜ Брɑɴко вєрьков(нћь) … ʒємʌн ɴɑ 

пʌємєɴнтон п … ɴɑ ɴємь Брɑтнѣ Бѣʌѣгь 

мнʌьБрɑть н мнʌько  н снɴь о … нʌько ɑ пнсɑ гɑ 

прѣрɑдь днѣ(к)ь тврьдѣɴовнүь 

Branko 
Verković 

Kikaĉi kod 
Tuzle (XV) 

V: 297 

vêrnêh вѣ ɴѣχь 

сє ʒɑʌмєɴɴʜє κɴєʒɑ  ɑдоѣ вєʌʜκогɑ κɴєʒɑ 

Босɑɴсκогɑ ɑ постɑвʜ є сʜɴь ɴєговь κɴєʒь  ɑдʜүь 

ʒ Божʜомь помоћю ʜ своʜχь вѣ ɴѣχь ɑ с ʜɴомь 

ɴʜєдɴомь ʜɴомь помоұʜю ɴєго сɑмь оɴь 

knez Radoje 

Toplica u 

Lepenici (1405-
1417) 

V: 251 

vêrno вѣ ɴо 

† ɑ сє ʌєжʜ Бгɑдɑɴь χɑтєʌєвʜћь  ɑдʜүɑ воєводє 

сʌƔгɑ Ɣ доБ ʜ үɑсь  одʜχ сє Ɣ доБ ѣ Ɣ д Ɣжʜɴ 

п ɑво үʜɴє ʜ Ɣм ѣχь гдɴƔ вѣ ɴо сʌƔжє ɑ сɑʜ 

Бʜʌєгь сʜɴовє моʜ постɑвʜшє 

Bogdan 

Hateljević 

Milavići u 
Dabra polju 

(1391-1404) 

V: 93 

vêrno вѣ ɴо 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтг ɑ дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

κɴєʒь Бɑтʜћь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ 

мʜʌостʜю Бжʜ омь ʜ сʌɑвɴогɑ гɴдɴ ɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ κɴєʒь Босɑɴьсκʜ ɴɑ вʜсоκомь сє поБоʌʜχь 

ɴɑ дƔБоκƔмє мє дɴь доʜдє сʜ Бʜʌʜгь постɑвʜ 

госпоѣ вƔκɑвɑ с моʜмʜ доБ ʜмʜ жʜвƔ мʜ вѣ ɴо 

сʌƔжɑшє ʜ м твƔ мʜ посʌƔжʜ 

knez Batić 

Kopošići kod 
Ilijaša 

(16.8.1420-

18.8.1421) 

V: 245 

vêrno вѣрьɴо 

ɑ сє ʌєжн доБрн прнБнсʌɑвь пєтонвнћь ɴɑ свон 

ʒємʌн ɴɑ пʌємєɴнтон сʌƔжнχь БɑɴƔ тврьдвкƔ 

гдɴƔ вѣрьɴо ɴɑ томь погнБоχь п(н)сɑ Бртонѣ 

Pribislav 
Petojvić 

Ljusići kod 

Uloga (1353-

1377) 

V: 182 

Veselica вєсєʌнцɑ ɑ сє ʌєжє вєсєʌнцɑ ж(єɴ)ɑ пєровнцɑ Veselica 
Grdijevci kod 

Stoca (XVI) 
V: 61 

Veselinović вєсєʌнɴовн(ћь) 
† сє ʌєжʜ мнχɑʌь вєсєʌнɴовн(ћь) ɑ постɑвнстɑ 

внстɑ … ɴємь … мєɴ в … ɑтɑ … 

Mihal 
Veselinović 

Gornji 

Dragaljevac 
kod Bijeljine 

(XV) 

V: 294 

Veseoko вєсєоκо 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 

Staro Selo kod 

Donjeg Vakufa 
(XIV-XV) 

V: 279 
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Veseoko вєсєоκо 

сє ʌєжʜ т (ʜ)вκо … ʜћь ɴɑ своєʜ … ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ʜ постɑвʜшє ɴɑ ɴємь сʜ Бʜгь үєтʜ ʜ 

сʜɴовє мʜод ɑгь ʜ  ɑтκо ʜ вєсєоκо ı ѣκоБь 

Tr(i)vko 
Stanovi kod 
Koraja u 

Loparama (XV) 

V: 292 

Veseoko вєсєоκо 

… (ʌ)єжє вєсєоκо гоʌoБовʜћь ɴɑ свωʜ ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜто ɑ постɑвʜ ɴєговʜχь сєдɑмь сʜɴовь ɴɑ 

ɴємь Бʜʌʜгь 

Veseoko 

Golobović 

Snijeţnica kod 

Zvornika (XV) 
V: 305 

Vetio вєтʜо ʜс χ с  ʒєд поүʜвɑє  ɑБɑ Бжʜɑ ƔБʌʜɑ вєтʜо  ɑдɑ Rada 
Vojkovići kod 
Ilidţe (?) 

V: 244 

vi вʜ 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 

Milošević  

Koĉerin kod 

Lištice (1410-
1411) 

V: 1 

vi вʜ 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 

Milošević 

Koĉerin kod 
Lištice (1410-

1411) 

V: 1 

vi вʜ 

† ɑ снє ʌєжʜ пɑвκо  ɑдоχɴʜћь ωвʜ … Ɣсʜєκоχь 

ɴɑ сє ʒɑ жʜвотɑ моʌƔ вʜ сє Б ɑтьо ʜ господо 

ɴємоʜтє мʜ κостʜ п ѣт єсɑтʜ 

Pavko 

Radohnić 

Hodovo kod 
Stoca (XV-

XVI) 

V: 51 

vi вʜ 

† ɑ сє ʌєжʜ  ɑдʜвоʜ д ɑшүʜћ доБ ʜ юɴɑκь ѣ Бʜχь 

моʌƔ ѣ сє вɑсь ɴє тʜцɑʜтє вʜ ћєтє Бʜтʜ κɑκо ѣ ɑ ѣ 

ɴє могƔ Бʜтʜ κɑκо вʜ 

Radivoj Drašĉić 

Podgradinje u 

Gornjem 

Hrasnu (XIV-
XV) 

V: 82 

vi вʜ 

† ɑ сє ʌєжʜ  ɑдʜвоʜ д ɑшүʜћ доБ ʜ юɴɑκь ѣ Бʜχь 

моʌƔ ѣ сє вɑсь ɴє тʜцɑʜтє вʜ ћєтє Бʜтʜ κɑκо ѣ ɑ ѣ 

ɴє могƔ Бʜтʜ κɑκо вʜ 

Radivoj Drašĉić 

Podgradinje u 

Gornjem 
Hrasnu (XIV-

XV) 

V: 82 

vi вн 

† ɑ сн гроБь … мнрƔшн … грɑднχ ʒɑ ово поүнв 

… ɑ тн н ѣ сɑ(мь) … кɑко н вн ɑ вн ћ(єтє Бн)тн 

кɑко н ѣɑ 
 

Gornje selo kod 
Bileće (XV) 

V: 137 

vi вн 

† ɑ сн гроБь … мнрƔшн … грɑднχ ʒɑ ово поүнв 

… ɑ тн н ѣ сɑ(мь) … кɑко н вн ɑ вн ћ(єтє Бн)тн 

кɑко н ѣɑ 
 

Gornje selo kod 
Bileće (XV) 

V: 137 

vi вн 

† ɑ сє ʌєжн ʒɑгорьц Брɑѣɴовнћь Брɑтнє кон 

вндн(тє) снє ʒʌɑмєɴнє Брɑтнє ѣ сɑмь Бнω кɑко вн 

ɑ вн ћєтє Бтн кɑко н ѣ 

Zagorac 

Brajanović 

Podbudovac 
kod Bileće 

(XV) 

V: 138 

vi вн 

† ɑ сє ʌєжн ʒɑгорьц Брɑѣɴовнћь Брɑтнє кон 

вндн(тє) снє ʒʌɑмєɴнє Брɑтнє ѣ сɑмь Бнω кɑко вн 

ɑ вн ћєтє Бтн кɑко н ѣ 

Zagorac 

Brajanović 

Podbudovac 
kod Bileće 

(XV) 

V: 138 

vi вн 

сє ʌєжн нвɑɴь ɴɑ своєн ʒємʌн Брɑтнѣ н дрƔжнɴо 

жɑʌнтє мє ѣ сьмь Бнʌь ѣко вн ɑ вн үьтє Бнтн ко н 

ѣ сє пнсɑ рɑдѣү 

Ivan 
Preĉani ispod 
Treskavice 

(XIV-XV) 

V: 205 

vi вн 

сє ʌєжн нвɑɴь ɴɑ своєн ʒємʌн Брɑтнѣ н дрƔжнɴо 

жɑʌнтє мє ѣ сьмь Бнʌь ѣко вн ɑ вн үьтє Бнтн ко н 

ѣ сє пнсɑ рɑдѣү 

Ivan 
Preĉani ispod 
Treskavice 

(XIV-XV) 

V: 205 

vi вʜ 

… :ʌєжʜ: мʜʌосɑв: п ʜ … ʌʜовʜћь: (с) своʜмь: 

сʜɴомь: с  (ɑд)ʜшʜɴомь: ɴɑ своʜ ʒємʌʜ: ɴɑ 

(пʌ)ємєɴʜтоʜ: ɑ гово ɑшє: Б ɑтʜє: с … ɑт Бгь ʜ 

поүʜвɑтє: ѣ сɑмь … ʜ вʜ: ɑ вʜ: χоћєтє: Бʜ(тʜ) … ʜ 

ѣ: ʜ Б ɑтʜɑ: 

Milosav i 

R(ad)išin 

Brnjica kod 

Pala (XV) 
V: 227 
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vi вʜ 

… :ʌєжʜ: мʜʌосɑв: п ʜ … ʌʜовʜћь: (с) своʜмь: 

сʜɴомь: с  (ɑд)ʜшʜɴомь: ɴɑ своʜ ʒємʌʜ: ɴɑ 

(пʌ)ємєɴʜтоʜ: ɑ гово ɑшє: Б ɑтʜє: с … ɑт Бгь ʜ 

поүʜвɑтє: ѣ сɑмь … ʜ вʜ: ɑ вʜ: χоћєтє: Бʜ(тʜ) … ʜ 

ѣ: ʜ Б ɑтʜɑ: 

Milosav i 
R(ad)išin 

Brnjica kod 
Pala (XV) 

V: 227 

vi вʜ 

вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴ(ɑ) ɑʒь Богдɑɴь ɴɑ д ɑгɑѣ ɴовʜ 

κɑмєɴʜ постɑвʜχь ɑ сє пʜсɑ вƔκɑш(ʜ)ɴɑ свомь 

гдɴʜ  ɑѣ κоʜ мє Бʜшє вєомѣ сьБʌƔдʜƔ ʒɑто моʌƔ 

вɑсь господо ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ ɴь є є үєтє вѣ 

Бʜтʜ κɑκо оɴь ɑ оɴь ɴє мо є κɑκо вʜ ʜ дɑ вʜстє 

дɑ ћєтє Ɣм ʜтʜ ʜ всʜ вʜ домƔ погʜɴƔтʜ п ɑвʜ ɑ 

пƔсть мʜ сʌɑвɑ үє тʜ сʌѣщ(ʜ) 

Dragaj 
Pojska kod 
Zenice (XV) 

V: 253 

vi вʜ 

вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴ(ɑ) ɑʒь Богдɑɴь ɴɑ д ɑгɑѣ ɴовʜ 

κɑмєɴʜ постɑвʜχь ɑ сє пʜсɑ вƔκɑш(ʜ)ɴɑ свомь 

гдɴʜ  ɑѣ κоʜ мє Бʜшє вєомѣ сьБʌƔдʜƔ ʒɑто моʌƔ 

вɑсь господо ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ ɴь є є үєтє вѣ 

Бʜтʜ κɑκо оɴь ɑ оɴь ɴє мо є κɑκо вʜ ʜ дɑ вʜстє 

дɑ ћєтє Ɣм ʜтʜ ʜ всʜ вʜ домƔ погʜɴƔтʜ п ɑвʜ ɑ 

пƔсть мʜ сʌɑвɑ үє тʜ сʌѣщ(ʜ) 

Dragaj 
Pojska kod 

Zenice (XV) 
V: 253 

vi вʜ 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 

Staro Selo kod 

Donjeg Vakufa 
(XIV-XV) 

V: 279 

vi вʜ 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 

Staro Selo kod 

Donjeg Vakufa 

(XIV-XV) 

V: 279 

vi вн 

… нʌь (пʌє)мєɴнтон ɴɑ внсо(рɑχь) вн Брɑтѣ Ɣ 

родƔ ɑ постɑ(в)ншє … сɑвь н рɑд … ь н Брɑѣɴь … 

с Богомь н с родомь 
 

Piperi u 
Loparama (XV) 

V: 288 

vi* вн 
ɑ сє ʌєжн вƔкшь дƔБүєвнћь Брɑтнє ѣɑ сɑмь Бнω 

кɑко вн ɑ вн ћєтє Б(нтн) … 

Vukša 

Dubĉević 

Radmilović-

Dubrava kod 
Bileće (XV) 

V: 143 

vi* вн 
ɑ сє ʌєжн вƔкшь дƔБүєвнћь Брɑтнє ѣɑ сɑмь Бнω 

кɑко вн ɑ вн ћєтє Б(нтн) … 

Vukša 

Dubĉević 

Radmilović-

Dubrava kod 
Bileće (XV) 

V: 143 

viĉem внүємь 
сн Бѣʌѣгь пост(ɑ)вн … п … ɑ Бог … он … ʌн … он 

… БрɑтƔ жнвь Бн внүємь ѣ нп …  

Gradina u 

Šetićima kod 

Zvornika (?) 

V: 308 

viĉni вʜүɴʜ 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 
Staro Selo kod 
Donjeg Vakufa 

(XIV-XV) 

V: 279 
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Vidênoviĉ в(н)дѣɴовнүь 
† сє ʌєжн р(ɑд)нɴь ɑ ʒовомь мѣрɑк в(н)дѣɴовнүь 

ɑ постɑвн сь Брɑть єговь дрɑгьүнɴ(ь) 

Mêrak 
Vidênoviĉ 

Bijeljina (XIV) B: 2 

vidi вндн 
† ɑ сє ʌєжʜ вƔкɑць вƔүχɴнћь … вндн сє ʒʌɑмєɴнє 

үтно … тє ɑ вɑсь Бгь Бʌɑгосʌо(вн) … прнБнсɑвь 

Vukac 

Vuĉ(i)hnić 

Vlahovići kod 
Ljubinja (XV-

XVI) 

V: 94 

vidite вндн(тє) 

† ɑ сє ʌєжн ʒɑгорьц Брɑѣɴовнћь Брɑтнє кон 

вндн(тє) снє ʒʌɑмєɴнє Брɑтнє ѣ сɑмь Бнω кɑко вн 

ɑ вн ћєтє Бтн кɑко н ѣ 

Zagorac 
Brajanović 

Podbudovac 

kod Bileće 

(XV) 

V: 138 

vidito вʜдʜто 

сʜє ʌєжʜ вƔκшɑь мʜт овʜћь ƔБʜшє мє ɴɑ сʌƔжБѣ 

гɴɑ могɑ мɑ ωсвєтʜ мє  ɑдє п ʜБʜсɑʌʜћь … κɑκо 

є вʜдʜто доБ омь ʜ г ɴомƔ 

Vukša Mitrović 
Zovi Do kod 
Nevesinja (prije 

1468) 

V: 172 

Vidojević* вндоєвнћ … дрɑгншɑ вндоєвнћ  

Bijeljani kod 

Dabra polja (?) 
V: 151 

vidomo вʜдомо 

вɑ ʜмє твоє п ʜүʜстɑ т оʜцє гдɴɑ гстʜ мʜʌƔтʜɴɑ 

Бʜʌʜгь  одомь ц ьɴʜүɑɴь погʜБ(є) ʜɴо ɴєго ʌʜ 

мʜʌостʜ Божʜєʜ жʜтʜє ɑ жʜχь Ɣ үɑстє Босɑɴκє 

гсподє п ʜмʜχь дɑ овє ω вєʌʜκє гсподє ʜ 

вʌɑстєо ʜ ω г ьүκє гсподє ɑ всє вʜдомо 

gost Milutin 
Humsko kod 
Foĉe (1318) 

V: 190 

Viganj внг(ɑ)ɴь 
† ɑ сє ʌєжн внг(ɑ)ɴь вƔкосɑвɑ пʌншүнћɑ снɴь 

пнсɑ срɑцнɴь вƔкосɑʌнћь 
Viganj Plišĉić 

Stepen kod 
Gacka (prije 

1465) 

V: 199 

Viganj вʜгɑɴь 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 

Milošević  

Koĉerin kod 

Lištice (1410-
1411) 

V: 1 

Viganj* внгɑɴь 

† ɑ сн ʌєжн д(о)Брнʌо БоБɑɴь н Брɑт мƔ внгɑɴь н 

снɴь мƔ нвɑɴншємь н ωво ʌєгосмо ɴɑ с(в)он 

Бɑщнɴон 

Dobrilo Boban, 

Viganj i Ivaniš* 

Ţakovo u 

Popovu polju 
(XV) 

V: 103 

Vignja вʜгɴɑ 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 

Milošević  

Koĉerin kod 

Lištice (1410-
1411) 

V: 1 

vijekom внєкомь † сʌɑвɑ БогƔ мнʌомь внєкомь  

Draĉevo u 
Popovu polju 

(XV) 

V: 108 

vire в(ʜ)рє 

сʜє: ʌєжʜ: мʜχоʜо: грɑχовүʜћь: прɑвє: в(ʜ)рє 

рʜмскє (к)оʜ: поүтєɴо (χ)оћɑшє ʜ (Б)огƔ сє 

мо(ʌɑ)шє: ʜ доБро (к)ɴʜгƔ: ʒɴɑ(шє дɑ)ʜ мƔ Бо(жє 

дƔ)шʜ д(ɑ) БƔдє (спɑсє)ɴь 

Mihojo 

Grahovĉić 

Brajkovići kod 

Bile (XVI) 
T: 3 

virno внрɴо 

† ɑ сє ʌєжн кɴєʒь пɑвɑω комʌнɴовнћь ɴɑ свон 

(пʌє)мєɴнтон ɴɑ проʒрɑүцƔ Ɣ дɴн воєводє 

сɑɴдɑʌь кон гɑ поүтєɴо н внрɴо сʌƔжɑшє Ɣүрьто 

Ɣүрьто ɴɑ пʌємєɴнтєн 

knez Pavao 

Komlinović 

Bakri kod 
Ĉitluka (1423-

1434) 

V: 12 

viru вʜ Ɣ 

† ɑ сє ʌєжʜ госпоѣ гоʜсɑвь κћʜ ю ʜѣ Бɑωшʜћɑ ɑ 

κƔћьɴʜцɑ воєводє  ɑдʜүɑ ɑ п ʜстɑ Ɣ κƔћʜ 

κɑʒɴцɑ сɑɴκɑ ʜ жƔпɑɴɑ Бʜʌʜѣκɑ с поүтєɴʜємь ʜ 

п ʜѣ свою вʜ Ɣ ʜ вʜшɴƔ сʌɑвƔ 

gospoja Gojsav 
Biskup kod 
Konjica (1398) 

V: 178 
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Visokom вʜсоκомь 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтг ɑ дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

κɴєʒь Бɑтʜћь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ 

мʜʌостʜю Бжʜ омь ʜ сʌɑвɴогɑ гɴдɴ ɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ κɴєʒь Босɑɴьсκʜ ɴɑ вʜсоκомь сє поБоʌʜχь 

ɴɑ дƔБоκƔмє мє дɴь доʜдє сʜ Бʜʌʜгь постɑвʜ 

госпоѣ вƔκɑвɑ с моʜмʜ доБ ʜмʜ жʜвƔ мʜ вѣ ɴо 

сʌƔжɑшє ʜ м твƔ мʜ посʌƔжʜ 

knez Batić 

Kopošići kod 
Ilijaša 

(16.8.1420-

18.8.1421) 

V: 245 

Visorah вʜсо ɑχь 

… (ʌ)єжʜ κ … Б ɑтосɑʌʜћ ɴɑ своʜ ʒємʌʜ ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ вʜсо ɑχь ʜ ɑ постɑвʜ сьʜ Бѣʌʜгь 

дьвɑ сʜɴɑ Божʜүьκо ʜ д ɑгƔʌʜɴь 

Bratosalić 
Piperi u 
Loparama (XV) 

V: 286 

Visorâh внсорьχь 
… Бно днɑ … ɑ снє ʌєжн мʌɑднɴь … ɴнүнћь ɴɑ 

свон ʒьмʌн ɴɑ пʌємєɴнтон ɴɑ внсорьχь 
Mladin 

Piperi u 

Loparama (XV) 
V: 287 

vista внстɑ 
† сє ʌєжʜ мнχɑʌь вєсєʌнɴовн(ћь) ɑ постɑвнстɑ 

внстɑ … ɴємь … мєɴ в … ɑтɑ … 

Mihal 

Veselinović 

Gornji 
Dragaljevac 

kod Bijeljine 

(XV) 

V: 294 

viste вʜстє 

вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴ(ɑ) ɑʒь Богдɑɴь ɴɑ д ɑгɑѣ ɴовʜ 

κɑмєɴʜ постɑвʜχь ɑ сє пʜсɑ вƔκɑш(ʜ)ɴɑ свомь 

гдɴʜ  ɑѣ κоʜ мє Бʜшє вєомѣ сьБʌƔдʜƔ ʒɑто моʌƔ 

вɑсь господо ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ ɴь є є үєтє вѣ 

Бʜтʜ κɑκо оɴь ɑ оɴь ɴє мо є κɑκо вʜ ʜ дɑ вʜстє 

дɑ ћєтє Ɣм ʜтʜ ʜ всʜ вʜ домƔ погʜɴƔтʜ п ɑвʜ ɑ 

пƔсть мʜ сʌɑвɑ үє тʜ сʌѣщ(ʜ) 

Dragaj 
Pojska kod 

Zenice (XV) 
V: 253 

višnu вʜшɴƔ 

† ɑ сє ʌєжʜ госпоѣ гоʜсɑвь κћʜ ю ʜѣ Бɑωшʜћɑ ɑ 

κƔћьɴʜцɑ воєводє  ɑдʜүɑ ɑ п ʜстɑ Ɣ κƔћʜ 

κɑʒɴцɑ сɑɴκɑ ʜ жƔпɑɴɑ Бʜʌʜѣκɑ с поүтєɴʜємь ʜ 

п ʜѣ свою вʜ Ɣ ʜ вʜшɴƔ сʌɑвƔ 

gospoja Gojsav 
Biskup kod 
Konjica (1398) 

V: 178 

vitez внтєʒ 
† сн Бʌгь кɴєʒɑ тврьднсɑвɑ Брснɴћ поүтєɴ внтєʒ 

ωвдн ѣдɴь дондє 

knez Tvrdisav 

Brsin(i)ć 

Bujakovina u 
Mreţici kod 

Foĉe (XIV-XV) 

V: 187 

vitez вʜтєʒь 
… ʜмє Божʜє ɑ сє ʌєжʜ т тшь Бɑɴовʜћь (д)оБ ʜ 

вʜтєʒь ɴɑ своωʜ пʌємє(ɴ)ʜтоʜ 

vitez Trt(i)š(a) 

Banović 

Kovanj kod 

Rogatice (prije 

1463) 

V: 221 

viteza вʜтʒɑ 

ɑ сʜє Бʜʌєгь поүтєɴогɑ вʜтʒɑ воєводє  ɑдʜвоѣ 

ωп ɑшʜћɑ доκʌє Бʜχь поүтєɴо ʜ гʌɑсʜто п єБʜχь 

ʜ ʌєгоχь Ɣ тƔћоʜ ʒємʌʜ ɑ Бʜʌєг мʜ стоʜ ɴɑ 

Бɑщʜɴʜ 

Radivoj 
Oprašić 

Oprašići kod 
Rogatice (XV) 

V: 226 

Vitko внтко ɑ сє ʌєжн внтко ɴɑ свомь пʌємєɴнтомь Vitko 
Mokro kod 

Lištice (XV) 
V: 3 

Vitoja в(н)тоɑ ɑ сє к(ɑ)мн в(н)тоɑ дɑковнχɑ Vitoj Dahović 

Radmilović-

Dubrava kod 
Bileće (XV-

XVI) 

V: 197 

Vitoje внтоє 
ɑ сєн постɑвн внтоє ɴɑ сє н ɴɑ своєƔ мнʌƔ н 

дрɑгƔ кƔћɴнцƔ 

Vitoje i njegova 

kućnica 

Slivlje kod 
Gacka (XV-

XVI) 

V: 165 

Vlaĉ вʌɑүь 
… ɑ вʌɑүь вʌɑχов(н)үь … (к)ɑмн рɑтко 

Брɑтнво(єв)нүь 
Vlaĉ Vlahov(i)ĉ 

Radimlja kod 

Stoca (XV) 
V: 43 

Vladava вʌɑдɑвɑ о … ʌ … єɑ … ɑκовʜћь ʌєжʜ ʜ мɑтʜ мƔ вʌɑдɑвɑ Vladava 
Strgaĉina kod 

Rudog (XV) 
V: 214 

vladicê вʌɑдцѣ 

† в ь   ʌ ѣ т о   цɴɑ ɑʒь рɑБь χ Ɣ  Б г Ɣ  гдɴь χєрцєгь 

с т є φ ɑ ɴ  вьʒдв гоχ χрɑмь с т г о  в є ʌ к о м Ɣ ү ɴ ɑ  χ в ɑ  

гєωрг ɑ м о ʌ є  ємƔ дɑ помоʌнть сь ω  мɴѣ 

грѣштɴомь вʌɑдцѣ моıє мƔ χ Ɣ  † 

Crkva sv. 
ĐorĊa 

Sopotnica kod 
Goraţda (1454) 

V: 193 

vladikovka вʌɑдʜκовκɑ 
ɑ сє ʌєжʜ доБ ɑ вʌɑдʜκовκɑ є ʜɴɑ вƔκоцɑмʜћ 

пʜшє дʜκь сємо ɑдь 

Jerina 

Vukocamić 

Boljuni kod 

Stoca (XV) 
V: 78 

Vladimir* вʌɑдʜмʜ  сѣүє (κɑ)мʜ вʌɑдʜмʜ  ɑ пʜсɑ мʜт ов(ʜ)ћ  

Crkvina na 

Glasincu (?) 
V: 228 

Vladisalić вʌɑднсɑʌнћ 
ɑ сє ʌєжн вʌɑћ вʌɑднсɑʌнћ пншє сєморɑд снүє 

вƔк ɴɑ ωцɑ 
VlaĊ Vladisalić 

Boljuni kod 

Stoca (XV-

XVI) 

V: 66 
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Vladisalić вʌɑднсɑʌнћ 
ɑ сє ʌєжн рɑднү вʌɑднсɑʌнћ ɑ снүє ɴɑ мє ωтɑц 

Божє тн гɑ помоʒн 

Radiĉ 

Vladisalić 

Boljuni kod 

Stoca (XV-

XVI) 

V: 75 

Vladisava вʌɑднсɑвɑ ɑ сє ʌєжн вʌɑднсɑвɑ днвнцɑ Vladisava 

Humi-Lišani 

kod Mostara 

(XV) 

V: 17 

Vladisave вʌɑдʜсɑвє 

сє˖ κƔћɑ˖ мʜʌƔтʜɴɑ˖ мɑ оєв(ʜћɑ) ʜ ɴєговє˖ 

жєɴє˖ вʌɑдʜсɑвє ʜ ɴʜю дʜтцє ʜ ʜ Ɣ ʜмє мʜʌƔтʜɴь 

дɑ сє˖ ɴʜтκо ь˖ ɴє стɑвʜ˖ ш ɴʜмь 

Milutin 
Marojević 

Carevac u 

Starom selu kod 

Glamoĉa (XV) 

V: 261 

Vladislav вʌɑднсʌɑвь 

† ɑ сє ʌєжн кɴєʒ вʌɑднсʌɑвь жƔпɑɴɑ ɴнкоʌє снɴь 

Бɑɴɑ стѣпɑɴɑ ɴєтн ɑ ʌєжн ɴɑ свон ʒємʌн ɴɑ 

пʌємєто ɑ пнсɑ помоүɑɴь 

knez Vladislav 

Vranjevo Selo 

kod Neuma 
(poslije 1363) 

V: 24 

Vladislava вʌɑдʜсʌɑвɑ 

† вɑь дɴʜ п ьвовѣ ɴɑго κ ɑʌɑ вʌɑдʜсʌɑвɑ 

п ѣстɑвʜ сє  ɑБь … ʜʌɑ по ʜκьʌомь жƔпɑɴь 

п ʜБʜʌшь ɑ … пo Бж ʜ мʌостʜ ɴ … ɑ дѣдʜɴɑ ɴʜоy 

… ʜχ ь ɑκƔ  

ţupan Pribil(i)š 
Police kod 

Trebinja (1241) 
V: 128 

VlaĊ вʌɑћ 
ɑ сє ʌєжн вʌɑћ вʌɑднсɑʌнћ пншє сєморɑд снүє 

вƔк ɴɑ ωцɑ 
VlaĊ Vladisalić 

Boljuni kod 

Stoca (XV-

XVI) 

V: 66 

VlaĊ вʌɑћь 

† ɑ сє ʌєжʜ кɴєʒь вʌɑћь Бнєʌнћь Ɣ своωн црьквн 

Ɣ свєтомь ʌɑʒɑрƔ үʌовѣүє тɑко дɑ ɴнєсн прокʌєть 

ɴє тнкɑн Ɣ мє 

knez VlaĊ 

Bijelić 

Vlahovići kod 

Ljubinja (XV) 
V: 95 

VlaĊević вʌɑ(ћє)вʜћь 

† вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ 

вʌɑтκо вʌɑ(ћє)вʜћь κоʜ ɴє моʌɑшє ɴʜєдɴогɑ 

үʌовκɑ тьκмо гɴɑ ɑ ωБʜдє мɴого ʒємʌє ɑ домɑ 

погʜБє ɑ ʒɑ ɴʜмь ɴє остɑ ɴʜ сɴь ɴʜ Б ɑть ɑ ɴɑ ɴь 

Ɣсʜұє κɑмʜ ɴєговь воєводɑ мʜωтошь сʌƔжʜ гɴɑ 

Божʜωмь помоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостою κоʜ 

Ɣκопɑ вʌɑтκɑ помєɴƔ Бгɑ 

Vlatko 
VlaĊević 

VlaĊevina kod 

Rogatice (1399-

1415) 

V: 223 

VlaĊević вʌɑћєвнћ 

ɑ сє ʌєжн вƔкоБрɑт вʌɑћєвнћ Божн рɑБ ɑ сє гроБ 

мƔ дєʌɑ снɴ мƔ рɑдоɴɑ тƔ(г)о моѣ ɑ тко ʌн ћє 

мєɴє … 

Vukobrat 

VlaĊević 

Gornje selo kod 
Bileće (XV-

XVI) 

V: 136 

VlaĊević вʌɑћєвʜћь 

† ɑ сє ʌєжʜ вƔκосɑвь воєводɑ вʌɑћєвʜћь с момь 

д Ɣговɑχь д Ɣжʜɴомь ʜ сɑгʜБоχь ɴɑ  ʒмʜ ɴоʜ 

κ ɑʜɴє κо(ɴь) могɑ господʜɴɑ ʜ доɴєсошє мє 

д Ɣжʜɴɑ ɴɑ своƔ пʌємєɴʜтƔ БɑщʜɴƔ ʜ дɑ є 

п оκʌєть тκо ћє Ɣ мє тɑκɴƔтʜ 

Vukosav 
Vlahovići kod 
Ljubinja (XV) 

V: 96 

VlaĊeviću вʌɑћєвʜћƔ 

† вь ʜмє ωцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєто(гɑ) дχ ɑ сє ʌєжʜ 

воєводɑ мʜωтошь (с) своʜмь (с)ʜɴомь стѣпκомь 

свомƔ гдɴƔ вʌɑтκƔ вʌɑћєвʜћƔ κоɴь ɴогƔ κоʜ мƔ 

посʌƔжʜ жʜвƔ ɑ м ьтвɑ поБʜʌʜжʜ Божʜмь 

(п)омоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостʜю ʜ п ɑвʜ 

воєводɑ мʜωтошь ʜ мɴого ωт моє  Ɣκє ɴɑ ʒємʌʜ 

Бʜ ɑ ѣ ɴʜ ωт єɴɴє ɴʜκо ь ɴє Бʜ м ьтвь ɴє χ гɑ 

ƔБʜт ɑ ʜ сє κопɑʜтє ɴɑ пʌємє(ɴн)томь 

vojvoda Miotoš 

sa sinom 

Stêpkom 

VlaĊevina kod 

Rogatice (prije 

1463) 

V: 222 

Vlahova вʌɑχовɑ 
ɑ сє ʌєжн үрѣпь н рɑшко вʌɑχовнћь ɑ сє ʌєжнтɑ 

двɑ вʌɑχовɑ снɴь 

Ĉrêp i Raško 
Vlahović 

Radmilović-

Dubrava kod 
Bileće (XV-

XVI) 

V: 142 

Vlahoviĉ вʌɑχов(н)үь 
… ɑ вʌɑүь вʌɑχов(н)үь … (к)ɑмн рɑтко 

Брɑтнво(єв)нүь 
Vlaĉ Vlahov(i)ĉ 

Radimlja kod 

Stoca (XV) 
V: 43 

Vlahović вʌɑχовнћь 
ɑ сє ʌєжн үрѣпь н рɑшко вʌɑχовнћь ɑ сє ʌєжнтɑ 

двɑ вʌɑχовɑ снɴь 

Ĉrêp i Raško 
Vlahović 

Radmilović-

Dubrava kod 
Bileće (XV-

XVI) 

V: 142 

Vlasnić вʌ(ɑ)сɴʜћ 
† ɑ сє ʌєжʜ ʌƔпκо вʌ(ɑ)сɴʜћ ɴɑ пʌємєɴʜтом 

сво(м) … пʜсɑ мƔ сʜɴь дʜѣκ доБ овоʜ 
Ljupko Vlasnić 

Troskoti kod 
Mostara (XIV-

XV) 

V: 47 
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vlastele вʌɑстєʌє 

† вь дɴʜ гдɴɑ воєдє сɑɴдѣʌɑ ɑ сєʜ ʌєжʜ κɴєʒь 

поκ ɑѣць ωʌʜвє овʜћь Б ɑтʜω ʜ вʌɑстєʌє ѣ 

поκ ɑѣць гɴƔ момƔ сʌƔгɑ що моχь вь п ɑвɑдʜ 

тоʌʜκо χоχь Ɣ момь домʜ Богь мʜ подʜʌʜ ѣ 

могɑχь гɴɑ могɑ ʜ д Ɣгɑ могɑ Ɣ поүтєɴʜ п ʜѣтʜ 

ʜ Ɣ томь момь доБ ʜ догє см ьть Ɣ в ємє жнвотɑ 

домь моѣ ωжɑʌостнχь 

knez Pokrajac 

Oliverović 

Vrpolje kod 

Trebinja (1413) 
V: 117 

vlasteo вʌɑстєо 

вɑ ʜмє твоє п ʜүʜстɑ т оʜцє гдɴɑ гстʜ мʜʌƔтʜɴɑ 

Бʜʌʜгь  одомь ц ьɴʜүɑɴь погʜБ(є) ʜɴо ɴєго ʌʜ 

мʜʌостʜ Божʜєʜ жʜтʜє ɑ жʜχь Ɣ үɑстє Босɑɴκє 

гсподє п ʜмʜχь дɑ овє ω вєʌʜκє гсподє ʜ 

вʌɑстєо ʜ ω г ьүκє гсподє ɑ всє вʜдомо 

gost Milutin 
Humsko kod 

Foĉe (1318) 
V: 190 

Vlatka вʌɑтκɑ 

† вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ 

вʌɑтκо вʌɑ(ћє)вʜћь κоʜ ɴє моʌɑшє ɴʜєдɴогɑ 

үʌовκɑ тьκмо гɴɑ ɑ ωБʜдє мɴого ʒємʌє ɑ домɑ 

погʜБє ɑ ʒɑ ɴʜмь ɴє остɑ ɴʜ сɴь ɴʜ Б ɑть ɑ ɴɑ ɴь 

Ɣсʜұє κɑмʜ ɴєговь воєводɑ мʜωтошь сʌƔжʜ гɴɑ 

Божʜωмь помоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостою κоʜ 

Ɣκопɑ вʌɑтκɑ помєɴƔ Бгɑ 

Vlatko 

VlaĊević 

VlaĊevina kod 

Rogatice (1399-

1415) 

V: 223 

Vlatko вʌɑтκо 
ɑ сє ʌєжʜ доБ ʜ юɴɑκь ʜ чоєκ вʌɑтκо вƔκовʜћ 

пʜшє сємо ɑд 
Vlatko Vuković 

Boljuni kod 

Stoca (XV) 
V: 77 

Vlatko вʌɑтко 

† ɑ сє ʌєжн вʌɑтко Брɑɴьковнћь с тɑɴоровɑ н 

вєүє (с) снɴомь годподѣ мєдɑɴь постɑвн тє к 

вʌɑткƔ додє 

Vlatko 
Branković 

Lastva u 

Gornjem 

Hrasnu (XV) 

V: 84 

Vlatko вʌɑтκо 

† вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ 

вʌɑтκо вʌɑ(ћє)вʜћь κоʜ ɴє моʌɑшє ɴʜєдɴогɑ 

үʌовκɑ тьκмо гɴɑ ɑ ωБʜдє мɴого ʒємʌє ɑ домɑ 

погʜБє ɑ ʒɑ ɴʜмь ɴє остɑ ɴʜ сɴь ɴʜ Б ɑть ɑ ɴɑ ɴь 

Ɣсʜұє κɑмʜ ɴєговь воєводɑ мʜωтошь сʌƔжʜ гɴɑ 

Божʜωмь помоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостою κоʜ 

Ɣκопɑ вʌɑтκɑ помєɴƔ Бгɑ 

Vlatko 

VlaĊević 

VlaĊevina kod 
Rogatice (1399-

1415) 

V: 223 

Vlatkovica вʌɑтκовʜцɑ ɑ сє ʌєжʜ ʌƔБʜцɑ вʌɑтκовʜцɑ пʜшє сємо ɑд 
Ljubica 

Vlatkovica 

Boljuni kod 

Stoca (XV) 
V: 76 

Vlatković вʌɑтковнћь 

† ɑ сєн ʌєжн кɴєʒ(ь) рɑднвон вʌɑтковнћь Ɣ тон 

врнмє ɴɑнБоʌн мƔжь Ɣ дƔБрɑвɑχь Бнχь … ɑ вƔрєБ 

ʌɑвь сєн сѣүє грƔБɑүь ковɑүь 

knez Radivoj 
Vlatković 

Opliĉići kod 

Ĉapljine (oko 

1477) 

V: 36 

Vlatku вʌɑткƔ 

† ɑ сє ʌєжн вʌɑтко Брɑɴьковнћь с тɑɴоровɑ н 

вєүє (с) снɴомь годподѣ мєдɑɴь постɑвн тє к 

вʌɑткƔ додє 

Vlatko 
Branković 

Lastva u 

Gornjem 

Hrasnu (XV) 

V: 84 

Vlatku вʌɑтκƔ 

† вь ʜмє ωцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєто(гɑ) дχ ɑ сє ʌєжʜ 

воєводɑ мʜωтошь (с) своʜмь (с)ʜɴомь стѣпκомь 

свомƔ гдɴƔ вʌɑтκƔ вʌɑћєвʜћƔ κоɴь ɴогƔ κоʜ мƔ 

посʌƔжʜ жʜвƔ ɑ м ьтвɑ поБʜʌʜжʜ Божʜмь 

(п)омоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостʜю ʜ п ɑвʜ 

воєводɑ мʜωтошь ʜ мɴого ωт моє  Ɣκє ɴɑ ʒємʌʜ 

Бʜ ɑ ѣ ɴʜ ωт єɴɴє ɴʜκо ь ɴє Бʜ м ьтвь ɴє χ гɑ 

ƔБʜт ɑ ʜ сє κопɑʜтє ɴɑ пʌємє(ɴн)томь 

vojvoda Miotoš 

sa sinom 

Stêpkom 

VlaĊevina kod 

Rogatice (prije 

1463) 

V: 222 

Vuković воyковнћ 
† ɑʒь рɑБь Бжн рɑдоє воyковнћ снɴовɑць воєвдє 

пєтрɑ ББ ББ 

Radoje 
Vuković 

Radimlja kod 

Stoca (oko 

1490) 

V: 44 

Vogĉin вогьұʜɴь 

† ɑ сє ʌєжʜ вогьұʜɴь κьɴєʒɑ стʜпκɑ Ɣ … ʜћɑ сʜɴь 

ɴɑ сьвоѣоʜ ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ д Ɣжʜɴо 

жɑʌʜтє мє мʌɑдь сʜ сєгɑ свʜтɑ отʜдоχь ɑ єдьɴь 

Бʜχь Ɣ мɑʜκє ɑ сє пʜсɑ Ɣгɑ ɑκь 

Vogĉin 
Kotorac kod 

Ilidţe (XV) 
V: 207 

voj воʜ 

сʜ  ц κвъ Бɑɴъ κоyʌʜɴъ ʒʜдɑ єг(дɑ пʌ)ѣɴʜ 

κоyчєвъсκо ʒɑго ʜє: ʜ ɴɑ єɴɑɴ оyг ом(ъ) … оy 

подъго ѣ сʌѣпʜчʜщъ ʜ постɑвʜ своʜ оБ ɑʒъ 

(ɴɑдъ) п ɑгомъ: Б ъ  дɑʜ Бɑɴоy κоyʌʜɴоy ʒд ɑвъє ʜ 

Бɑɴʜ воʜ сʌɑвʜ 

Kulinova ploĉa 

Biskupići-
Muhašinovići 

kod Visokog 

(1193) 

V: 254 

vojevoda вωєдɑ ɑ сє ʌєжн пєтɑрь вωєдɑ трковнћь 
vojvoda Petar 

Trković 

SrĊevići kod 

Gacka (oko 
V: 167 
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1468) 

vojevoda вωєдɑ † ɑ сє ʌєжн рɑдωн вωєдɑ трковнћ 
vojvoda Radoj 
Trković 

SrĊevići kod 

Gacka (oko 

1468) 

V: 169 

vojevoda воєводɑ 

† снє ʌєжн доБрн рɑдоє снɴь воєводє стнпɑɴɑ 

ɴ(ɑ) свон Бɑщʜɴʜ ɴɑ Бɑтɴогɑχь сн Бнʌнгь постɑвн 

ɴɑ мє Брɑть мон воєводɑ пєтɑр 

Radoje 

Radimlja kod 

Stoca (oko 
1477) 

V: 45 

vojevoda воєводɑ … воєводɑ рɑдоє χрɑБрєɴь 
Crkva sv. 
Nikole 

Trijebanj kod 
Stoca (1534) 

V: 49 

vojevoda воєводɑ 
† ɑ сє ʌєжʜ воєводɑ рɑдосɑвь χрɑБрєɴь ʒ г   

ʌѣто ɑпрнʌɑ к д  

vojvoda 
Radosav 

Hrabren 

Ošanići kod 
Stoca (24. april 

1505) 

V: 55 

vojevoda воєводɑ 
† ɑ сє сто воєводє стнпɑɴɑ мнʌорɑдовнћɑ ɑ 

поɴовн гɑ воєводɑ пєтɑрь снɴь мƔ 

Stolica Stipana 

Miloradovića 

Ošanići kod 
Stoca (1470-

1488) 

V: 56 

vojevoda воєводɑ 

† ɑ сє ʌєжʜ вƔκосɑвь воєводɑ вʌɑћєвʜћь с момь 

д Ɣговɑχь д Ɣжʜɴомь ʜ сɑгʜБоχь ɴɑ  ʒмʜ ɴоʜ 

κ ɑʜɴє κо(ɴь) могɑ господʜɴɑ ʜ доɴєсошє мє 

д Ɣжʜɴɑ ɴɑ своƔ пʌємєɴʜтƔ БɑщʜɴƔ ʜ дɑ є 

п оκʌєть тκо ћє Ɣ мє тɑκɴƔтʜ 

Vukosav 
Vlahovići kod 

Ljubinja (XV) 
V: 96 

vojevoda воєводɑ 

† вь ʜмє ωцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєто(гɑ) дχ ɑ сє ʌєжʜ 

воєводɑ мʜωтошь (с) своʜмь (с)ʜɴомь стѣпκомь 

свомƔ гдɴƔ вʌɑтκƔ вʌɑћєвʜћƔ κоɴь ɴогƔ κоʜ мƔ 

посʌƔжʜ жʜвƔ ɑ м ьтвɑ поБʜʌʜжʜ Божʜмь 

(п)омоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостʜю ʜ п ɑвʜ 

воєводɑ мʜωтошь ʜ мɴого ωт моє  Ɣκє ɴɑ ʒємʌʜ 

Бʜ ɑ ѣ ɴʜ ωт єɴɴє ɴʜκо ь ɴє Бʜ м ьтвь ɴє χ гɑ 

ƔБʜт ɑ ʜ сє κопɑʜтє ɴɑ пʌємє(ɴн)томь 

vojvoda Miotoš 
sa sinom 

Stêpkom 

VlaĊevina kod 
Rogatice (prije 

1463) 

V: 222 

vojevoda воєводɑ 

† вь ʜмє ωцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєто(гɑ) дχ ɑ сє ʌєжʜ 

воєводɑ мʜωтошь (с) своʜмь (с)ʜɴомь стѣпκомь 

свомƔ гдɴƔ вʌɑтκƔ вʌɑћєвʜћƔ κоɴь ɴогƔ κоʜ мƔ 

посʌƔжʜ жʜвƔ ɑ м ьтвɑ поБʜʌʜжʜ Божʜмь 

(п)омоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостʜю ʜ п ɑвʜ 

воєводɑ мʜωтошь ʜ мɴого ωт моє  Ɣκє ɴɑ ʒємʌʜ 

Бʜ ɑ ѣ ɴʜ ωт єɴɴє ɴʜκо ь ɴє Бʜ м ьтвь ɴє χ гɑ 

ƔБʜт ɑ ʜ сє κопɑʜтє ɴɑ пʌємє(ɴн)томь 

vojvoda Miotoš 

sa sinom 
Stêpkom 

VlaĊevina kod 

Rogatice (prije 
1463) 

V: 222 

vojevoda воєводɑ 

† вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ 

вʌɑтκо вʌɑ(ћє)вʜћь κоʜ ɴє моʌɑшє ɴʜєдɴогɑ 

үʌовκɑ тьκмо гɴɑ ɑ ωБʜдє мɴого ʒємʌє ɑ домɑ 

погʜБє ɑ ʒɑ ɴʜмь ɴє остɑ ɴʜ сɴь ɴʜ Б ɑть ɑ ɴɑ ɴь 

Ɣсʜұє κɑмʜ ɴєговь воєводɑ мʜωтошь сʌƔжʜ гɴɑ 

Божʜωмь помоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостою κоʜ 

Ɣκопɑ вʌɑтκɑ помєɴƔ Бгɑ 

Vlatko 

VlaĊević 

VlaĊevina kod 
Rogatice (1399-

1415) 

V: 223 

vojevoda воєводɑ 

вɑ ʜмє Божʜє ɑ сє ʌєжʜ оʒ ʜɴь κопʜєвʜћь 

жƔпɑɴь κɴєʒɑ пɑвʌɑ сє пʜсɑ дʜѣκь мʜʌосɑʌʜћь 

 ɑдоє ʜћь см ьтʜ ɴє поʜсκɑχь ɴɑвʜдѣɴь 

κ ɑʌєвсв(ɑ) Босɑɴсκогɑ ʜ госпоцтвɑ с ьБьсκогɑ 

ʒɑ могɑ гɴɑ сʌƔжБƔ Бодошє мє ʜ сѣκошє мє ʜ 

стѣ ɑшє ʜ тƔʜ см ьтʜ ɴє допɑдоχь ʜ Ɣм ʜχь ɴɑ 

 ощство χ ʜство ʜ гɴ мє воєводɑ ωκ ʜʌʜ ʜ 

Ɣκопɑ ʜ поБѣ(ʌѣ)жʜ 

Ozrin Kopijević 
Varošište u 

Borĉu (XV) 
V: 224 

vojevoda вωєводɑ 

см 1701 † χс кɑ сы ст  ын н Бжств  ɴн χрɑмь ст  го 

оц(ɑ) … ɴнкоʌн сьʒндɑ сє н ωБɴовн вь (ʌ)ѣто 

 ʒмв  трƔдн жє сє ω сємь (с)тѣмь χрɑмє вωєводɑ 

рɑдоє χр(ɑБрєɴь) 

Crkva sv. 

Nikole 

Trijebanj kod 

Stoca (1534) 
V: 50 

vojevoda вωıє вдɑ ɑ сє ʌєжн нвɑɴь вωıє вдɑ vojvoda Ivan 

SrĊevići kod 

Gacka (oko 

1468) 

V: 168 

vojevode водє 
ɑ сє кɑмєɴ … нрнсɑвɑ мѣшнɴнћɑ Ɣ доБрωгɑ гдɴɑ 

водє χотнχь н могоχь  

Tvrdoci kod 

Foĉe (XV) 
V: 189 
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vojevode воєдє 

† вь дɴʜ гдɴɑ воєдє сɑɴдѣʌɑ ɑ сєʜ ʌєжʜ κɴєʒь 

поκ ɑѣць ωʌʜвє овʜћь Б ɑтʜω ʜ вʌɑстєʌє ѣ 

поκ ɑѣць гɴƔ момƔ сʌƔгɑ що моχь вь п ɑвɑдʜ 

тоʌʜκо χоχь Ɣ момь домʜ Богь мʜ подʜʌʜ ѣ 

могɑχь гɴɑ могɑ ʜ д Ɣгɑ могɑ Ɣ поүтєɴʜ п ʜѣтʜ 

ʜ Ɣ томь момь доБ ʜ догє см ьть Ɣ в ємє жнвотɑ 

домь моѣ ωжɑʌостнχь 

knez Pokrajac 

Oliverović 

Vrpolje kod 

Trebinja (1413) 
V: 117 

vojevode воєвдє 
† ɑʒь рɑБь Бжн рɑдоє воyковнћ снɴовɑць воєвдє 

пєтрɑ ББ ББ 

Radoje 

Vuković 

Radimlja kod 
Stoca (oko 

1490) 

V: 44 

vojevode воєводє 
† ɑ сє ʌєжн кɴєʒь пɑвɑω комʌѣɴовнћь ɴɑ свон 

пʌємєɴнтон ɴɑ проʒрɑүцƔ Ɣ дɴн воєводє сɑɴдɑʌь 

knez Pavao 

Komlênović 

Bakri kod 

Ĉitluka (1423-
1434) 

V: 11 

vojevode воєводє 

† ɑ сє ʌєжн кɴєʒь пɑвɑω комʌнɴовнћь ɴɑ свон 

(пʌє)мєɴнтон ɴɑ проʒрɑүцƔ Ɣ дɴн воєводє 

сɑɴдɑʌь кон гɑ поүтєɴо н внрɴо сʌƔжɑшє Ɣүрьто 

Ɣүрьто ɴɑ пʌємєɴнтєн 

knez Pavao 
Komlinović 

Bakri kod 

Ĉitluka (1423-

1434) 

V: 12 

vojevode воєводє 

† вɑ ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ стɑго дχɑ ɑ сє дво ь 

воєводє мɑсɴɑ ʜ ɴєговʜю сɴƔ  ɑдосʌвɑ ʜ 

м осʌвɑ сє пʜсɑ  ɑБь Бжʜ ʜ стɑго дмʜт ʜѣ Ɣ дɴʜ 

гдɴɑ κ ɑʌɑ Ɣг ьсκогɑ ʌоʜшɑ ʜ гɴɑ Бɑɴɑ 

Босɑɴьсκогɑ тв ьтκɑ тκо Бʜ то пот ьʌь дɑ є 

п оκʌєть ωц мь ʜ сɴомь ʜ стʜмь дχомь 

vojvoda Masan 
Donja Dreţnica 

(1355-1357) 
V: 15 

vojevode воєводє 

† ɑ сє пншє рɑдовɑць вƔкɑɴовнћь кƔн ʒɴɑχь 

цьрнɴƔ Ɣ воєводє н догь мƔ ɴє сгрншнχь 

прнѣтєʌє ɴє нʒгƔБнχь 
 

Hutovo (XV) V: 29 

vojevode воєводє 

† снє ʌєжн доБрн рɑдоє снɴь воєводє стнпɑɴɑ 

ɴ(ɑ) свон Бɑщʜɴʜ ɴɑ Бɑтɴогɑχь сн Бнʌнгь постɑвн 

ɴɑ мє Брɑть мон воєводɑ пєтɑр 

Radoje 

Radimlja kod 

Stoca (oko 

1477) 

V: 45 

vojevode воєводє 
† ɑ сє сто воєводє стнпɑɴɑ мнʌорɑдовнћɑ ɑ 

поɴовн гɑ воєводɑ пєтɑрь снɴь мƔ 

Stolica Stipana 

Miloradovića 

Ošanići kod 

Stoca (1470-
1488) 

V: 56 

vojevode воєводє 

† ɑ сє ʌєжʜ Бгɑдɑɴь χɑтєʌєвʜћь  ɑдʜүɑ воєводє 

сʌƔгɑ Ɣ доБ ʜ үɑсь  одʜχ сє Ɣ доБ ѣ Ɣ д Ɣжʜɴ 

п ɑво үʜɴє ʜ Ɣм ѣχь гдɴƔ вѣ ɴо сʌƔжє ɑ сɑʜ 

Бʜʌєгь сʜɴовє моʜ постɑвʜшє 

Bogdan 
Hateljević 

Milavići u 

Dabra polju 

(1391-1404) 

V: 93 

vojevode воєводє 

† ɑ сє ʌєжʜ госпоѣ гоʜсɑвь κћʜ ю ʜѣ Бɑωшʜћɑ ɑ 

κƔћьɴʜцɑ воєводє  ɑдʜүɑ ɑ п ʜстɑ Ɣ κƔћʜ 

κɑʒɴцɑ сɑɴκɑ ʜ жƔпɑɴɑ Бʜʌʜѣκɑ с поүтєɴʜємь ʜ 

п ʜѣ свою вʜ Ɣ ʜ вʜшɴƔ сʌɑвƔ 

gospoja Gojsav 
Biskup kod 

Konjica (1398) 
V: 178 

vojevode воєводє 

вь ʜмє оцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєтогɑ дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ г ƔБɑүɑ 

воєводє мʜотошɑ поүтєɴɑ ʜ Ɣ т … дєѣɴомь свомь 

ɴɑ п(ʌє)мє(ɴн)том 
 

Seljani kod 

Rogatice (XV) 
V: 218 

vojevode воєводє 

ɑ сʜє Бʜʌєгь поүтєɴогɑ вʜтʒɑ воєводє  ɑдʜвоѣ 

ωп ɑшʜћɑ доκʌє Бʜχь поүтєɴо ʜ гʌɑсʜто п єБʜχь 

ʜ ʌєгоχь Ɣ тƔћоʜ ʒємʌʜ ɑ Бʜʌєг мʜ стоʜ ɴɑ 

Бɑщʜɴʜ 

Radivoj 

Oprašić 

Oprašići kod 

Rogatice (XV) 
V: 226 

vojevode* воєвод(є) 

ɑ сє ʌєжн мɑртнɴь вƔѣ воєвод(є) снɴь 

црьɴогорɑць ɑ сє ʌєжн рɑБь Бжн рɑшко 

рɑдовүнћь 

Martin Vuja i 
Raško 

Radovĉić 

Velika Gareva 
kod Gacka 

(XV-XVI) 

V: 161 

vojevodu воєводƔ 

† ɑ сє ʌєжʜ  ɑдоɴɑ  ɑтκовʜћь погʜБоχь пдь 

г ɑдомє пдь κʌƔүємє ʒɑ свогɑ гдɴɑ воєводƔ 

сɑɴд(ɑ)ʌɑ 

Radonja 

Ratković 

Kljuĉ kod 
Gacka (1404-

1415) 

V: 159 

Vokaš вокɑш 
† ɑ сє ʌєжн госпоѣ Бєωкɑ крьстнѣшнɴов(ɑ) кћн 

прнБнсɑвɑ косɑү(є) ɑ пнсɑ вокɑш 
Beoka 

Vlaholje kod 

Kalinovika 

(XIV) 

V: 186 

Vokašin вокɑшнɴь † пнсɑ вокɑшнɴь  

Jelašca kod 
Kalinovika 

(XV) 

V: 185 
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volini воʌʜɴʜ 

ɑ сє ʌєжʜ д ɑгʜʌо (мʜ)ʌєт(ʜ)үь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜто (ɴɑ) допɑцʜχ п ɑвʜχь ʌєть  м  сƔ 

своємь  одомь воʌʜɴʜ үʌовѣκь κомƔ мƔ годѣ 

сʌƔжʜтʜ гоʜсподѣɴƔ ɑ κомƔ годѣ сʌƔжɑшє 

вѣ ьɴь мƔ Бєшє ʜ сє пʜсɑ д ɑгʜшɑ сʜɴь єговь 

Dragilo 

Donji Dopasci 

kod Kladnja 

(XV) 

V: 234 

voly воʌьı 

вь дьɴʜ Б(ɑ)ɴɑ вєʌʜκ(ɑ)го κƔʌʜɴ(ɑ) Бѣшє 

г ɑ(д)ѣшɑ сƔʜдʜ(ѣ) вєʌʜ Ɣ ɴєг(о) ʜ сьʒʜдɑ … 

св єтɑго ю ʜѣ ʜ сє ʌєжʜ Ɣ ɴ(є)го ʜ жєɴɑ єгвɑ  үє 

поʌожʜ(т)є мє Ɣ ɴєго ɑ сє ʒʜдɑ д ɑжє 

о(χ)мƔүɑɴıɴь ємƔ воʌьı Б є: ɴ(ь) (ɑ)ʒь пʜсχь п о … 

ћь 

sudija Gradêša 

Podbreţje kod 

Zenice (poslije 

1193) 

V: 252 

Voljedân воʌьєдьɴь 
сє ʌєжʜ воʌьєдьɴь Ɣмрє ɑ сє ɴɑ ɴємь спостьвн 

дɑмѣьɴ 
Voljedan 

Podgradac kod 
Bratunca (XV) 

V: 318 

Vratka в ɑтьκɑ 

† вь ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ ст го дχ ɑ сє ʌєжʜ  ɑБɑ Бж ʜɑ 

поʌʜχ ɑɴʜ⊦ɑ ɑ ʒовомь мʜ ьсκʜмь госпо⊦ɑ 

 ɑдɑүɑ жоyпɑɴɑ ɴєɴьцɑ үʜχо ʜћɑ κƔүьɴʜцɑ ɑ 

ɴєвѣстɑ жƔпɑɴɑ в ɑтьκɑ ʜ сʌƔгє дɑБʜжʜвɑ ʜ 

тєпьүʜıє  стʜпьκɑ ɑ κьүʜ жƔпɑɴɑ мʜʌьтѣɴɑ 

д ɑжʜвоıє вʜκɑ ɑ κɑʒɴьцƔ сɴʜκƔ сєст ɑ ɑ постɑвʜ 

сь Бѣʌѣгь ɴє сɴ ь дɑБʜжʜвь с Бжʜωмь помощʜю 

сɑмь (с) своʜмʜ ʌƔдьмʜ ɑ вь дɴ(ʜ) гдɴɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ 

Polihranija 

Radaĉa 

Veliĉani u 

Popovu polju 
(1377-1391) 

V: 102 

vredi врєдн 

ɑ ʌƔкє стнєпɑɴовɑ роднχ сє Ɣ вєʌнкƔ рɑдость ɑ 

Ɣмр(ѣχь) Ɣ вєʌнкƔ жɑʌость ɑ сє кнпн є 

томɑшєвнƔ Борє ɑ дɑ мƔ дєсєто врєдн 
 

Svitava kod 

Ĉapljine (XV) 
V: 31 

vreme в ємє 

† вь дɴʜ гдɴɑ воєдє сɑɴдѣʌɑ ɑ сєʜ ʌєжʜ κɴєʒь 

поκ ɑѣць ωʌʜвє овʜћь Б ɑтʜω ʜ вʌɑстєʌє ѣ 

поκ ɑѣць гɴƔ момƔ сʌƔгɑ що моχь вь п ɑвɑдʜ 

тоʌʜκо χоχь Ɣ момь домʜ Богь мʜ подʜʌʜ ѣ 

могɑχь гɴɑ могɑ ʜ д Ɣгɑ могɑ Ɣ поүтєɴʜ п ʜѣтʜ 

ʜ Ɣ томь момь доБ ʜ догє см ьть Ɣ в ємє жнвотɑ 

домь моѣ ωжɑʌостнχь 

knez Pokrajac 
Oliverović 

Vrpolje kod 
Trebinja (1413) 

V: 117 

vrhu в ьχƔ 

† вь ʜмє Божʜє сє ʌєжє  ɑдовɑɴь п ʜБʜʌовʜ(ћь) 

ɴɑ своωʜ ʒємʌʜ ɴɑ (пʌ)ємєɴʜто (ɴ)ɑ  ѣүʜцʜ Бѣχ(ь) 

ʒ Б ɑтомь … ʒмєɴʜо ʜ ƔБʜ мє … κω Божʜχ … ʜ (с) 

своωмь Б ɑтʜомь ɑ Б ɑтɑ мʜ ʜсʜκошє ʜ Ɣүʜɴʜшє 

в ьχƔ мєɴє κ ьвь ɴєʒɑʜ(м)ʜтƔ ɴєκɑ вѣ тκо є моʜ 

мʜʌʜ 

Radovan 
Pribilović 

Riĉica kod 

Kraljeve 
Sutjeske (XV) 

V: 242 

vrhu в ьχƔ 

сє єсть поκоʜщє оБ ɑдɑ χ (ж)ʜүʜћɑ ʜ доБ ѣ жʜ(χ) 

ɴɑ сʜємь свѣтƔ ʜ ʌ(є)жє ɴ(ɑ) своєʜ ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ в ьχƔ мѣсχ ʜ постɑвʜ ɴɑ ɴмь сʜ 

Бѣʌгь сʜɴь єго 

Obrad Hr(ţ)iĉić 
Vakuf kod 

Šibošnice (XV) 
V: 285 

vrime в ʜмє 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 
Milošević  

Koĉerin kod 

Lištice (1410-

1411) 

V: 1 

vrime в ʜмє 

вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

вʜгɑɴь мʜʌошєвʜћь сʌƔжʜ БɑɴƔ стʜпɑɴƔ ʜ κ ɑʌƔ 

тκƔ ʜ κ ɑʌƔ дɑБʜшʜ ʜ κ ɑʌʜцʜ г ƔБʜ ʜ κ ɑʌɑ 

остоʜ ʜ Ɣ то в ʜмє доʜдє ʜ свɑдʜ сє остоѣ κ ɑʌь 

с χє цєгомь ʜ ʒ Босɴмь ʜ ɴɑ Ɣг є поє остоѣ тo 

в ʜмє мєɴє вʜгɴɑ доʜдє κоɴьұʜɴɑ ʜ ʌєгоχь ɴɑ 

свомь пʌємєɴʜтомь подь κоұє ʜɴомь ʜ моʌƔ вɑсь 

ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ мє ѣ смь Бʜʌь κɑκо вʜ єстє вʜ 

ћєтє Бʜтʜ κɑκо єсɑмь ѣ 

Viganj 
Milošević  

Koĉerin kod 

Lištice (1410-

1411) 

V: 1 
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vrime врнмє 

† ɑ сєн ʌєжн кɴєʒ(ь) рɑднвон вʌɑтковнћь Ɣ тон 

врнмє ɴɑнБоʌн мƔжь Ɣ дƔБрɑвɑχь Бнχь … ɑ вƔрєБ 

ʌɑвь сєн сѣүє грƔБɑүь ковɑүь 

knez Radivoj 

Vlatković 

Opliĉići kod 
Ĉapljine (oko 

1477) 

V: 36 

Vrsanj* врсɑɴь 
ɑ сє пнсɑ врсɑɴь косɑрнүь сƔжɑɴь кон сє ɴє 

рɑдƔє  

Blagajgrad 

(XV) 
V: 20 

vsak всɑκь 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ (с)ɴɑ ʜ свєтогɑ д(χɑ) (сє) ʌєжʜ 

доБ ʜ Бдɑɴь доБ огɑ домьшє ωʒ ѣɴовʜүɑ сʜɴь Ɣ 

тоʜ доБɑ Ɣм ѣχь ɴʜ сє Бѣχь ωм ɑʒʜʌь ʒʌƔ ɴʜ 

доʜ(до) доБ Ɣ ʜ κто мє ʒɴɑшє всɑκь мє жɑʌɑшє 

доБ ь χотѣχь юɴɑκь Бʜтʜ ɑʌʜ мʜ см ѣть п ѣκ ɑтʜ 

ω(т)ʜдоχь (ωт) ωтьцɑ вєωмʜ пєүɑωɴɑ ʜ 

пκʌ(о)ɴʜо всоʜ моʜωʜ д жʜɴʜ ʜ Бʌмь ʌБьвтʜ ɴѣχь 

κ моєʜмь вс(ʜ)мь поћʜ  дɑɴовʜү χɑɴь сω 

Bogdan 
Ozrênoviĉ 

Blaţevići kod 

Rogatice 

(poslije 1486) 

V: 211 

vse всє 

вɑ ʜмє твоє п ʜүʜстɑ т оʜцє гдɴɑ гстʜ мʜʌƔтʜɴɑ 

Бʜʌʜгь  одомь ц ьɴʜүɑɴь погʜБ(є) ʜɴо ɴєго ʌʜ 

мʜʌостʜ Божʜєʜ жʜтʜє ɑ жʜχь Ɣ үɑстє Босɑɴκє 

гсподє п ʜмʜχь дɑ овє ω вєʌʜκє гсподє ʜ 

вʌɑстєо ʜ ω г ьүκє гсподє ɑ всє вʜдомо 

gost Milutin 
Humsko kod 

Foĉe (1318) 
V: 190 

vsi всʜ 

вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴ(ɑ) ɑʒь Богдɑɴь ɴɑ д ɑгɑѣ ɴовʜ 

κɑмєɴʜ постɑвʜχь ɑ сє пʜсɑ вƔκɑш(ʜ)ɴɑ свомь 

гдɴʜ  ɑѣ κоʜ мє Бʜшє вєомѣ сьБʌƔдʜƔ ʒɑто моʌƔ 

вɑсь господо ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ ɴь є є үєтє вѣ 

Бʜтʜ κɑκо оɴь ɑ оɴь ɴє мо є κɑκо вʜ ʜ дɑ вʜстє 

дɑ ћєтє Ɣм ʜтʜ ʜ всʜ вʜ домƔ погʜɴƔтʜ п ɑвʜ ɑ 

пƔсть мʜ сʌɑвɑ үє тʜ сʌѣщ(ʜ) 

Dragaj 
Pojska kod 

Zenice (XV) 
V: 253 

vsim вс(ʜ)мь 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ (с)ɴɑ ʜ свєтогɑ д(χɑ) (сє) ʌєжʜ 

доБ ʜ Бдɑɴь доБ огɑ домьшє ωʒ ѣɴовʜүɑ сʜɴь Ɣ 

тоʜ доБɑ Ɣм ѣχь ɴʜ сє Бѣχь ωм ɑʒʜʌь ʒʌƔ ɴʜ 

доʜ(до) доБ Ɣ ʜ κто мє ʒɴɑшє всɑκь мє жɑʌɑшє 

доБ ь χотѣχь юɴɑκь Бʜтʜ ɑʌʜ мʜ см ѣть п ѣκ ɑтʜ 

ω(т)ʜдоχь (ωт) ωтьцɑ вєωмʜ пєүɑωɴɑ ʜ 

пκʌ(о)ɴʜо всоʜ моʜωʜ д жʜɴʜ ʜ Бʌмь ʌБьвтʜ ɴѣχь 

κ моєʜмь вс(ʜ)мь поћʜ  дɑɴовʜү χɑɴь сω 

Bogdan 
Ozrênoviĉ 

Blaţevići kod 

Rogatice 

(poslije 1486) 

V: 211 

vsoj всоʜ 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ (с)ɴɑ ʜ свєтогɑ д(χɑ) (сє) ʌєжʜ 

доБ ʜ Бдɑɴь доБ огɑ домьшє ωʒ ѣɴовʜүɑ сʜɴь Ɣ 

тоʜ доБɑ Ɣм ѣχь ɴʜ сє Бѣχь ωм ɑʒʜʌь ʒʌƔ ɴʜ 

доʜ(до) доБ Ɣ ʜ κто мє ʒɴɑшє всɑκь мє жɑʌɑшє 

доБ ь χотѣχь юɴɑκь Бʜтʜ ɑʌʜ мʜ см ѣть п ѣκ ɑтʜ 

ω(т)ʜдоχь (ωт) ωтьцɑ вєωмʜ пєүɑωɴɑ ʜ 

пκʌ(о)ɴʜо всоʜ моʜωʜ д жʜɴʜ ʜ Бʌмь ʌБьвтʜ ɴѣχь 

κ моєʜмь вс(ʜ)мь поћʜ  дɑɴовʜү χɑɴь сω 

Bogdan 

Ozrênoviĉ 

Blaţevići kod 
Rogatice 

(poslije 1486) 

V: 211 

Vuĉhnić вƔүχɴнћь 
† ɑ сє ʌєжʜ вƔкɑць вƔүχɴнћь … вндн сє ʒʌɑмєɴнє 

үтно … тє ɑ вɑсь Бгь Бʌɑгосʌо(вн) … прнБнсɑвь 

Vukac 
Vuĉ(i)hnić 

Vlahovići kod 

Ljubinja (XV-

XVI) 

V: 94 

Vuĉić вƔүн(ћ)ь 

кƔрѣкь вƔүн(ћ)ь то н Бɑгь ʒɴɑ н Бос … дƔБрɴнкь 

дɑ с … ƔБнʌє Ɣ Бѣʌомь … сʌоБодн н тко … ɑ Бгɑ н 

сʌɑ(в)Ɣ … ом ʌ … т … ʌо по … χь тƔг … мɴого … 

ʌєж … 

 

Kašići kod 

Konjica (1451-
1453) 

V: 177 

Vuĉić вƔүнћ ɑ сє ʌєжн рɑднүь вƔүнћ Radiĉ Vuĉić 

Boljuni kod 

Stoca (XV-

XVI) 

V: 71 

Vuĉina вƔүнɴɑ 
ɴєкɑ сє ʒɴɑ ɑ сє ʌєжн вƔкь Бɑтрнћєвнћ огрɑдн 

вƔүнɴɑ ωцɑ н доБрƔ мɑтєрь єʌнцƔ 

Vuk Batrićević 
i Jelica 

Trnovica kod 

Bileće (XVI-

XVII) 

V: 157 

Vuĉosav вƔүωсɑв 
сн χрɑмъ повн поп вƔүωсɑв ɑ с ɴємь χрнстɴн 

Бжон мɑрко кɑмн сɑпнсɑ сто домь 

Crkva sv. 

Nikole 

Panik kod 

Bileće (1474) 
V: 134 

Vuja* вƔѣ 

ɑ сє ʌєжн мɑртнɴь вƔѣ воєвод(є) снɴь 

црьɴогорɑць ɑ сє ʌєжн рɑБь Бжн рɑшко 

рɑдовүнћь 

Martin Vuja i 
Raško 

Radovĉić 

Velika Gareva 
kod Gacka 

(XV-XVI) 

V: 161 

Vujan вƔѣɴь 
ɑ снє ʌєжн рɑБь Божн дѣкь вƔѣɴь дрɑгншнћь 

простн мƔ Б є  грєχє 
Vujan Dragišić 

Njeganovići 

kod Bileće 

(XV) 

V: 147 
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Vujin* вƔʜɴ 
ω во мʌʜɴʜцє (κ)Ɣпʜ вƔʜɴ ʜ үƔ о Бʜʌʜћ ʜ поκ ʜ 

гɑв о ƔүƔκɑʌо ωт сʜмє ωБɑ ɑ ұψмг  
Jošanica kod 
Duvna (1543) 

V: 258 

Vuk вʌькь 

н постɑвн Бѣʌѣгь сн: снɴь мƔ: вʌькь: н Брɑтнѣ: 

ɴєгов ʌƔБѣɴь: н мєдошь: н прн(Б)нʌь: … :тько үє 

пнсɑɴнє: снє погƔБнтн: прокʌєть: Богомь: н 

снɴомь 

 

Košarići kod 

Ugljevika (XV) 
V: 313 

Vuk вƔк 
ɑ сє ʌєжн вʌɑћ вʌɑднсɑʌнћ пншє сєморɑд снүє 

вƔк ɴɑ ωцɑ 
VlaĊ Vladisalić 

Boljuni kod 
Stoca (XV-

XVI) 

V: 66 

Vuk вƔκь 

ɑ сє ʌєжʜ вƔκь сʜɴь κɴєʒɑ ωБ ɑдɑ (с) сєст омь 

єʌомь ʜ поκɑмєɴовɑ гɑ мɑтʜ ɑɴɑ κʌєть ʜ 

п оκʌ(є)ть тκо ћє κ є(ɴƔ)тʜ Ɣ мє 

Vuk i Jela 

Podgradinje u 
Gornjem 

Hrasnu (XV-

XVI) 

V: 83 

Vuk вƔкь 
ɴєкɑ сє ʒɴɑ ɑ сє ʌєжн вƔкь Бɑтрнћєвнћ огрɑдн 

вƔүнɴɑ ωцɑ н доБрƔ мɑтєрь єʌнцƔ 

Vuk Batrićević 
i Jelica 

Trnovica kod 

Bileće (XVI-

XVII) 

V: 157 

Vuk вƔκь 
ωвдʜє ʌєжʜ мʜт ɑɴ вƔκь ɴ … вʜћь ɴɑ свωωʜ 

Бɑщʜɴʜ ʒɑ цɑ ɑ сƔʌʜмɑɴɑ 
Mitran 

Mišinci kod 
Dervente 

(1521-1566) 

V: 281 

Vuk вƔкь 
† ɑ сє ʌєжʜ дɑБнжнвь мɑрьковнүь кон дɑɴь 

ʌєг(оχ)ь тнмє … Б(р)ɑть мон вƔкь поБнʌєжн 

Dabiţiv 

Markoviĉ 

ĐurĊevac na 

Drini (XV) 
V: 315 

Vukac вƔкɑць 
† ɑ сє ʌєжʜ вƔкɑць вƔүχɴнћь … вндн сє ʒʌɑмєɴнє 

үтно … тє ɑ вɑсь Бгь Бʌɑгосʌо(вн) … прнБнсɑвь 

Vukac 
Vuĉ(i)hnić 

Vlahovići kod 

Ljubinja (XV-

XVI) 

V: 94 

Vukac вƔкɑць 
ɑ сє ʌєжн твртко вƔкɑць ɑ сн Бнʌєг сєүє ƔɴƔк мƔ 

нвɑɴко н пнсɑ 
Tvrtko Vukac 

Kapavica kod 
Ljubinja (XV-

XVI) 

V: 204 

Vukaĉić вƔкɑұнћь 
† ɑ сє ʌєжн Божндɑрɑ вƔкɑұнћь ɑ сѣұє грƔБɑұь 

кɑмн 

Boţidar 

Vukaĉić 

Opliĉići kod 
Ĉapljine (oko 

1477) 

V: 34 

Vukan вƔкɑɴ 
ɑ снє ʌєжн вƔкɑɴ рɑдоɴнћь ɑ мɴого ʌн сɑмь ʌєжо 

ɑ мɴого ʌн мн є ʌєжɑтн 
Vukan Radonić 

Davidovići kod 

Bileće (XV) 
V: 201 

Vukan* вʌκɑɴ 
ɑ сє пʜсɑ вʌκɑɴ ʜ п ʜБүєвʜћь (ɴ)ɑ своємь 

с(т) ѣцʜ  

Tiĉići kod 

Kaknja (XV) 
V: 243 

Vukanovica вƔкɑɴовнц(ɑ) † ɑ сє ʌєжн ʌƔБɑ вƔкɑɴовнц(ɑ) 
Ljuba 
Vukanovica 

Trijebanj kod 

Stoca (XV-

XVI) 

V: 48 

Vukanović вƔкɑɴовнћь 

† ɑ сє пншє рɑдовɑць вƔкɑɴовнћь кƔн ʒɴɑχь 

цьрнɴƔ Ɣ воєводє н догь мƔ ɴє сгрншнχь 

прнѣтєʌє ɴє нʒгƔБнχь 
 

Hutovo (XV) V: 29 

Vukas вƔкɑсь вƔкɑсь мɑнстω … ʒ Брɑтωмь нвкωм … Vukas i Ivko 

Radiševina u 

Gornjem 

Hrasnu (XVI) 

V: 85 

Vukašin вƔκɑшʜɴь 
† ɑ сє ʌєжʜ вƔκʜћь сʜɴь вƔκɑшʜɴь ɴосɑκо(вʜћь) 

(с) своʜомь мɑʜκомь  Ɣжомь 

Vukić sa 

majkom Ruţom 

Mala Gostilja 
kod Višegrada 

(XV) 

V: 220 

Vukâšin вƔκьшʜɴь 
ɑ сє ʌєжʜ вƔκьшʜɴь доБ ɑшʜɴовʜћь Ɣ тоʜ доБɑ 

Ɣм( )ʜєχь свɑκомƔ мє жɑω Бʜ момƔ 

Vuk(a)šin 

Dobrašinović 

Konjsko kod 

Trebinja (XV-

XVI) 

V: 132 

Vukašina вƔκɑш(ʜ)ɴɑ 

вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴ(ɑ) ɑʒь Богдɑɴь ɴɑ д ɑгɑѣ ɴовʜ 

κɑмєɴʜ постɑвʜχь ɑ сє пʜсɑ вƔκɑш(ʜ)ɴɑ свомь 

гдɴʜ  ɑѣ κоʜ мє Бʜшє вєомѣ сьБʌƔдʜƔ ʒɑто моʌƔ 

вɑсь господо ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ ɴь є є үєтє вѣ 

Бʜтʜ κɑκо оɴь ɑ оɴь ɴє мо є κɑκо вʜ ʜ дɑ вʜстє 

дɑ ћєтє Ɣм ʜтʜ ʜ всʜ вʜ домƔ погʜɴƔтʜ п ɑвʜ ɑ 

пƔсть мʜ сʌɑвɑ үє тʜ сʌѣщ(ʜ) 

Dragaj 
Pojska kod 

Zenice (XV) 
V: 253 

Vukašina* вƔкɑшнɴɑ ɑ сєн ʌєжн дєɴɑ мɑтн попɑ вƔкɑшнɴɑ Dena 
Velika Gareva 
kod Gacka 

(XV-XVI) 

V: 162 
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Vukava вƔκɑвɑ 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтг ɑ дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

κɴєʒь Бɑтʜћь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ 

мʜʌостʜю Бжʜ омь ʜ сʌɑвɴогɑ гɴдɴ ɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ κɴєʒь Босɑɴьсκʜ ɴɑ вʜсоκомь сє поБоʌʜχь 

ɴɑ дƔБоκƔмє мє дɴь доʜдє сʜ Бʜʌʜгь постɑвʜ 

госпоѣ вƔκɑвɑ с моʜмʜ доБ ʜмʜ жʜвƔ мʜ вѣ ɴо 

сʌƔжɑшє ʜ м твƔ мʜ посʌƔжʜ 

knez Batić 

Kopošići kod 
Ilijaša 

(16.8.1420-

18.8.1421) 

V: 245 

Vukca вƔкцɑ ɑ сє ʌєжн сɴ ь вƔкцɑ вƔковнћь ɑ ɴɑ нмє грьгƔрь 
sin Vukca 

Vukovića 

Bakri kod 
Ĉitluka (XIV-

XV) 

V: 10 

Vukca вƔкцɑ 

† ɑ сє ʌєжн рɑднвон вƔкүнћь вƔкцɑ пнћєвнћɑ 

снɴь ɴɑ своωн пʌємєɴнто (с) Брѣтомь 

рɑдосɑвомь 

Radivoj Vukĉić 

Ljuti Do u 

Dabra polju 

(XV) 

V: 92 

Vukcâ вƔкць 
† ɑ сє ʌєжн рɑдосɑвь вƔкүнћь вƔкць пнћєвнћɑ ɴɑ 

свон ɴɑ пʌємєɴнтон 

Radosav 

Vukĉić 

Ljuti Do u 

Dabru polju 
(XV) 

V: 91 

Vukcu вƔкцƔ 
† ɑ сє кɑмн ɴɑ вƔкцƔ ɴɑ пєтовнұƔ ɑ сє пнсɑ 

Боʌɑшнɴь Богɑүнћь 

Vukac 

P(r)etoviĉ 

Radimlja kod 

Stoca (XV-
XVI) 

V: 42 

Vukĉić вƔкүнћ ɑ сє ʌєжн пєтɑр вƔкүнћ ɑ снүє пєтко ɴɑ Брɑтɑ Petar Vukĉić 

Boljuni kod 

Stoca (XV-

XVI) 

V: 74 

Vukĉić вƔкүнћь 
† ɑ сє ʌєжн вƔкнћь вƔкүнћь ɑ Ɣснүє ɴɑ ɴь мɑтн 

рɑдωсɑвɑ ɴь сє 
Vukić Vukĉić 

Opliĉići kod 
Ĉapljine (XV) 

V: 33 

Vukĉić вƔкүнћь 
† ɑ сє ʌєжн рɑдосɑвь вƔкүнћь вƔкць пнћєвнћɑ ɴɑ 

свон ɴɑ пʌємєɴнтон 

Radosav 

Vukĉić 

Ljuti Do u 
Dabru polju 

(XV) 

V: 91 

Vukĉić вƔкүнћь 

† ɑ сє ʌєжн рɑднвон вƔкүнћь вƔкцɑ пнћєвнћɑ 

снɴь ɴɑ своωн пʌємєɴнто (с) Брѣтомь 

рɑдосɑвомь 

Radivoj Vukĉić 

Ljuti Do u 

Dabra polju 

(XV) 

V: 92 

Vukdragović* вƔкдрɑговнћь ɑ сє ʌєжн ɴнкоʌɑ вƔкдрɑговнћь 
Nikola 

Vukdragović 

Poljica u 

Popovu polju 
(?) 

V: 120 

Vukić вƔкнћ ɑ сє ʌєжн вƔкнћ вƔмнћ Vukić Vumić 

Boljuni kod 

Stoca (XV-
XVI) 

V: 65 

Vukić вƔкнћь 
† ɑ сє ʌєжн вƔкнћь вƔкүнћь ɑ Ɣснүє ɴɑ ɴь мɑтн 

рɑдωсɑвɑ ɴь сє 
Vukić Vukĉić 

Opliĉići kod 

Ĉapljine (XV) 
V: 33 

Vukić вƔкнћь ɑ сє ʌєжн ɴɑ покоɴн рɑБрєɴь вƔкнћь доʌнɴовнћь 
Rabren Vukić 
Dolinović 

Prokletnica na 

Visoĉici planini 

(poslije 1496) 

V: 176 

Vukić вƔκʜћь 
† ɑ сє ʌєжʜ вƔκʜћь сʜɴь вƔκɑшʜɴь ɴосɑκо(вʜћь) 

(с) своʜомь мɑʜκомь  Ɣжомь 

Vukić sa 
majkom Ruţom 

Mala Gostilja 

kod Višegrada 

(XV) 

V: 220 

Vukićević вƔкнћєвнћь 

сє ʌєжʜ нвɑɴь вƔкнћєвнћь ɴєкɑ ʒɴɑ Ɣ тн д(ɑ)ɴ дɑ 

коɴо постɑвн тɑн Бнʌєгь мн Ɣшѣүє Брɑт мн 

Бʌɑгоѣ рƔкɑ снɴɑ могɑ ко д(о)вєжє овє костн 

Ivan Vukićević 

Podgradinje u 
Gornjem 

Hrasnu (XV-

XVI) 

V: 81 

Vukićević вƔкнћєвнћь 
ɴєкɑ сє ʒɴɑ кɑко проБн рɑосɑв вƔкнћєвнћь пƔть 

ʒɑ дƔшƔ мɑтєрнɴƔ н дɑ мɑсторомь с ɑспрь  

Hum kod 

Trebinja (XVI-

XVII) 

V: 124 

Vukićević* вƔкнћєвнћ ɑ сє ʌєжн доБрнш вƔкнћєвнћ 
Dobriš 

Vukićević 

Radmilović-
Dubrava kod 

Bileće (?) 

V: 139 

Vukićevića вƔкнћєвнћɑ о дɑ сє ʒɴɑ грєБь χƔмко вƔкнћєвнћɑ 
Humko 

Vukićević 

Gornji Turanji 
kod Trebinja 

(XVI-XVII) 

V: 126 

Vukmane вƔкмɑɴє дɑ сє ʒɴɑ овћє вƔкмɑɴє ʌєжн Vukmane 

Davidovići kod 

Bileće (XVI-
XVII) 

V: 200 

Vukmanović вƔкмɑɴовнћь ɑ сє ʌєжн рɑднү вƔкмɑɴовнћь 
Radiĉ 

Vukmanović 

Fatnica kod 

Bileće (XV) 
V: 198 

Vukmir вƔкм(н)рь ɑ сє пншє мнʌко вƔкм(н)рь  
Njeganovići 
kod Bileće (?) 

V: 148 
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Vukobrat вƔкоБрɑт ɑ сє ʌєжʜ вƔкоБрɑт ћƔрћєвнћь снмо 

Vukobrat 

ĐurĊević (i) 

Simo 

Kolanjevići kod 

Bileće (?) 
V: 135 

Vukobrat вƔкоБрɑт 

ɑ сє ʌєжн вƔкоБрɑт вʌɑћєвнћ Божн рɑБ ɑ сє гроБ 

мƔ дєʌɑ снɴ мƔ рɑдоɴɑ тƔ(г)о моѣ ɑ тко ʌн ћє 

мєɴє … 

Vukobrat 

VlaĊević 

Gornje selo kod 
Bileće (XV-

XVI) 

V: 136 

Vukocamić вƔκоцɑмʜћ 
ɑ сє ʌєжʜ доБ ɑ вʌɑдʜκовκɑ є ʜɴɑ вƔκоцɑмʜћ 

пʜшє дʜκь сємо ɑдь 

Jerina 
Vukocamić 

Boljuni kod 
Stoca (XV) 

V: 78 

Vukosalić вƔкосɑʌнћь 
† ɑ сє ʌєжн кɴєʒь вƔкосɑвь пʌншүнћь пнсɑ 

срɑцнɴь вƔкосɑʌнћь 

knez Vukosav 

Plišĉić 

Stepen kod 

Gacka (XIV) 
V: 160 

Vukosalić вƔкосɑʌнћь 
† ɑ сє ʌєжн внг(ɑ)ɴь вƔкосɑвɑ пʌншүнћɑ снɴь 

пнсɑ срɑцнɴь вƔкосɑʌнћь 
Viganj Plišĉić 

Stepen kod 
Gacka (prije 

1465) 

V: 199 

Vukosav вƔкосɑвь ɑ сє ʌєжн вƔкосɑвь кƔүмɑɴнүɑ тоБнє Vukosav 
Kruševo kod 

Stoca (XV) 
V: 38 

Vukosav вƔκосɑвь 

† ɑ сє ʌєжʜ вƔκосɑвь воєводɑ вʌɑћєвʜћь с момь 

д Ɣговɑχь д Ɣжʜɴомь ʜ сɑгʜБоχь ɴɑ  ʒмʜ ɴоʜ 

κ ɑʜɴє κо(ɴь) могɑ господʜɴɑ ʜ доɴєсошє мє 

д Ɣжʜɴɑ ɴɑ своƔ пʌємєɴʜтƔ БɑщʜɴƔ ʜ дɑ є 

п оκʌєть тκо ћє Ɣ мє тɑκɴƔтʜ 

Vukosav 
Vlahovići kod 

Ljubinja (XV) 
V: 96 

Vukosav вƔкосɑвь 
ɑ снє ʌєжн поχвɑʌн мн юɴɑкь рɑднχɴɑ н снє 

Ɣснєүє снɴ мƔ вƔкосɑвь 
Radihna 

Miljanovići kod 
Ljubinja (XV) 

V: 99 

Vukosav вƔкосɑвь † ɑ сє ʌєжн вƔкосɑвь ʒєүʌнћ Vukosav Zeĉlić 
Klobuk kod 
Trebinja (XIV-

XV) 

V: 131 

Vukosav вƔкосɑвь 
† ɑ сє ʌєжн кɴєʒь вƔкосɑвь пʌншүнћь пнсɑ 

срɑцнɴь вƔкосɑʌнћь 

knez Vukosav 

Plišĉić 

Stepen kod 

Gacka (XIV) 
V: 160 

Vukosav вƔкосɑвь 
† вɑ нмє оцɑ н снɴɑ свєтогɑ дƔχɑ ɑ сє ʌєжн 

вƔкосɑвь ʌƔпүнүь † 

Vukosav 

Ljupĉiĉ 

Prokletnica na 

Visoĉici planini 
(XV) 

V: 175 

Vukosav вƔκосɑвь 

… овʜ … ɑɴʜɴь ɑ погʜБє ɴ … сцʜп … (г)осподʜɴʜ 

п ʜвƔ … вʜ доБ ɑ … ɴɑ ш ɴєговʜмь Б ɑтомь 

гоʜүʜɴ … дɑɴь үɑсɑ ʜ постɑвʜ Бʜʌʜгь го … ɴь 

вƔκосɑвь ʜ Б ɑтɑ мƔ Б ɑѣ … (Б) ɑтʜωмь 

 
Vraţići kod 
Ĉelića (XV) 

V: 283 

Vukosav вƔкосɑвь † сє ʌєжʜ вƔкосɑвь црьповнүь 
Vukosav 

Crpoviĉ 

Ljubljenica kod 

Stoca (XV) 
V: 321 

Vukosava вƔкосɑвɑ 
† ɑ сє ʌєжн внг(ɑ)ɴь вƔкосɑвɑ пʌншүнћɑ снɴь 

пнсɑ срɑцнɴь вƔкосɑʌнћь 
Viganj Plišĉić 

Stepen kod 

Gacka (prije 
1465) 

V: 199 

Vuković вƔκовʜћ 
ɑ сє ʌєжʜ доБ ʜ юɴɑκь ʜ чоєκ вʌɑтκо вƔκовʜћ 

пʜшє сємо ɑд 
Vlatko Vuković 

Boljuni kod 

Stoca (XV) 
V: 77 

Vuković вƔковнћь 

† ɑ сє ʌєжн кɴєʒь рɑдншɑ ʒʌоƔшнћь ɑ сє пншє 

кɑмн вƔковнћь ɴɑ ѣƔɴɑкɑ тƔмовƔ рьдншн 

ʒʌоƔшнћь 

knez Radiša 

Zloušić 

Kruševo kod 
Mostara (XIV-

XV) 

V: 7 

Vuković вƔковнћь ɑ сє ʌєжн сɴ ь вƔкцɑ вƔковнћь ɑ ɴɑ нмє грьгƔрь 
sin Vukca 

Vukovića 

Bakri kod 

Ĉitluka (XIV-

XV) 

V: 10 

Vuksan вьκьсɴ 

… ʌтχ: Богомь ɑ сє ʌєжʜ: вьκьсɴ … (с)воʜ ʒємʌє 

ɴɑ п ʜмɑ … κоʜ Бʜшє: Ɣ   … постɑвʜшє: єговь: 

… сʜɴовь Бѣʌьгь: ɑ пʜсɑ … 

Vuksan 

Dištica u 

Jelaškama kod 

Olova (XV-
XVI) 

V: 239 

Vukša вƔκшɑь 

сʜє ʌєжʜ вƔκшɑь мʜт овʜћь ƔБʜшє мє ɴɑ сʌƔжБѣ 

гɴɑ могɑ мɑ ωсвєтʜ мє  ɑдє п ʜБʜсɑʌʜћь … κɑκо 

є вʜдʜто доБ омь ʜ г ɴомƔ 

Vukša Mitrović 
Zovi Do kod 
Nevesinja (prije 

1468) 

V: 172 

Vukšâ* вƔкшь 
ɑ сє ʌєжн вƔкшь дƔБүєвнћь Брɑтнє ѣɑ сɑмь Бнω 

кɑко вн ɑ вн ћєтє Б(нтн) … 

Vukša 
Dubĉević 

Radmilović-

Dubrava kod 

Bileće (XV) 

V: 143 

Vukšu вƔκшƔ ɑ сє сѣүє г ƔБɑүь κɑмʜ ɴɑ вƔκшƔ ʒɑ пєть  ɑɴɑ Vukša 

Boljuni kod 

Stoca (oko 

1477) 

V: 68 

Vuku вƔκƔ 
† вɑ (ʜ)мє: Бɑ: доБ огɑ: сє: ʒʜдɑ: мʜχɑʌь: свомƔ: 

гдɴ Ɣ: κɴєʒƔ: вƔκƔ  
knez Vuk 

Mali Mošunj 
kod Travnika 

(XV) 

V: 256 
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Vumić вƔмнћ ɑ сє ʌєжн вƔкнћ вƔмнћ Vukić Vumić 

Boljuni kod 

Stoca (XV-

XVI) 

V: 65 

vureb вƔрєБ 

† ɑ сєн ʌєжн кɴєʒ(ь) рɑднвон вʌɑтковнћь Ɣ тон 

врнмє ɴɑнБоʌн мƔжь Ɣ дƔБрɑвɑχь Бнχь … ɑ вƔрєБ 

ʌɑвь сєн сѣүє грƔБɑүь ковɑүь 

knez Radivoj 

Vlatković 

Opliĉići kod 
Ĉapljine (oko 

1477) 

V: 36 

za ʒɑ 

† ɑ сє ʌєжн жƔпɑɴь юроє конɴо погБєБє ɴɑ 

поүтєɴо сʌƔжБн ʒɑ св(огь) гдɴɑ ɑ поБнʌнжн гɑ 

кɴєʒь 

ţupan Juroje 

Kruševo kod 

Stoca (prije 
1471) 

V: 39 

za ʒɑ 

† ɑ снє ʌєжʜ пɑвκо  ɑдоχɴʜћь ωвʜ … Ɣсʜєκоχь 

ɴɑ сє ʒɑ жʜвотɑ моʌƔ вʜ сє Б ɑтьо ʜ господо 

ɴємоʜтє мʜ κостʜ п ѣт єсɑтʜ 

Pavko 

Radohnić 

Hodovo kod 

Stoca (XV-
XVI) 

V: 51 

za ʒɑ ɑ сє сѣүє г ƔБɑүь κɑмʜ ɴɑ вƔκшƔ ʒɑ пєть  ɑɴɑ Vukša 
Boljuni kod 
Stoca (oko 

1477) 

V: 68 

za ʒɑ 
ɴєкɑ сє ʒɴɑ кɑко проБн рɑосɑв вƔкнћєвнћь пƔть 

ʒɑ дƔшƔ мɑтєрнɴƔ н дɑ мɑсторомь с ɑспрь  

Hum kod 
Trebinja (XVI-

XVII) 

V: 124 

za ʒɑ 

† ɑ сн гроБь … мнрƔшн … грɑднχ ʒɑ ово поүнв 

… ɑ тн н ѣ сɑ(мь) … кɑко н вн ɑ вн ћ(єтє Бн)тн 

кɑко н ѣɑ 
 

Gornje selo kod 
Bileće (XV) 

V: 137 

za ʒɑ 

† ɑ сє ʌєжн нвɑɴь мрьү(н)ћь Ɣ доБрƔ прѣБнχь ɑ ʒɑ 

жнвотɑ ωв кɑмн постɑвнχь н ωстɑвнχ ʌєгоχ ɴ(ɑ) 

поʌовнɴƔ тко ʌн ћє Ɣʒєтн дɑ є прокʌєть 

Ivan Mrĉić 
Fatnica kod 
Bileće (XV) 

V: 150 

za ʒɑ 

† ɑ сє ʌєжʜ  ɑдоɴɑ  ɑтκовʜћь погʜБоχь пдь 

г ɑдомє пдь κʌƔүємє ʒɑ свогɑ гдɴɑ воєводƔ 

сɑɴд(ɑ)ʌɑ 

Radonja 
Ratković 

Kljuĉ kod 

Gacka (1404-

1415) 

V: 159 

za ʒɑ 

† вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ 

вʌɑтκо вʌɑ(ћє)вʜћь κоʜ ɴє моʌɑшє ɴʜєдɴогɑ 

үʌовκɑ тьκмо гɴɑ ɑ ωБʜдє мɴого ʒємʌє ɑ домɑ 

погʜБє ɑ ʒɑ ɴʜмь ɴє остɑ ɴʜ сɴь ɴʜ Б ɑть ɑ ɴɑ ɴь 

Ɣсʜұє κɑмʜ ɴєговь воєводɑ мʜωтошь сʌƔжʜ гɴɑ 

Божʜωмь помоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостою κоʜ 

Ɣκопɑ вʌɑтκɑ помєɴƔ Бгɑ 

Vlatko 

VlaĊević 

VlaĊevina kod 
Rogatice (1399-

1415) 

V: 223 

za ʒɑ 

вɑ ʜмє Божʜє ɑ сє ʌєжʜ оʒ ʜɴь κопʜєвʜћь 

жƔпɑɴь κɴєʒɑ пɑвʌɑ сє пʜсɑ дʜѣκь мʜʌосɑʌʜћь 

 ɑдоє ʜћь см ьтʜ ɴє поʜсκɑχь ɴɑвʜдѣɴь 

κ ɑʌєвсв(ɑ) Босɑɴсκогɑ ʜ госпоцтвɑ с ьБьсκогɑ 

ʒɑ могɑ гɴɑ сʌƔжБƔ Бодошє мє ʜ сѣκошє мє ʜ 

стѣ ɑшє ʜ тƔʜ см ьтʜ ɴє допɑдоχь ʜ Ɣм ʜχь ɴɑ 

 ощство χ ʜство ʜ гɴ мє воєводɑ ωκ ʜʌʜ ʜ 

Ɣκопɑ ʜ поБѣ(ʌѣ)жʜ 

Ozrin Kopijević 
Varošište u 
Borĉu (XV) 

V: 224 

za ʒɑ 

† ɑ сє ʌєжʜ дʜвɑць ʒʌɑтɑ ь ʜ (с) своʜωмь жєɴомь 

мʜʌостʜю Бжʜомь ʒɑ могɑ жʜвотɑ κомƔ годʜ 

сʌƔжʜχь сʌƔжʜχь мƔ п ɑвовѣ ьɴо χʜ 

Divac zlatar sa 
ţenom 

Mršići kod 
Vlasenice (XV) 

V: 241 

za ʒɑ 

ʜ Ɣ томь стєћє ж(ʜ)χ  поүтєɴо ʜ сʌɑвɴо є є ʒɴɑχь 

дɑ є Ɣм … ɑ тɑʜ г єБь  Ɣүʜɴʜχ(ь) (Ɣ)ʒвƔκоχ  ʒɑ 

свогɑ  жʜвотɑ  БоyдƔћє(м)оy ʜ посʌ(ʜ) 

оyʒвƔүєɴ(ʜѣ) г єБɑ ɴɑ үєтв ьто ʌʜто тоʜ пʜсɑχь 

ɴɑ үƔɑɴ ɑ п ʜдɑʌʜ сє Б(ог)Ɣ ωБɑ ɴɑ ʌʜт(ʜ)χь κʜ … 

мь жʜв … 

 

Gornje Turbe 

kod Travnika 
(1451) 

V: 255 

za ʒɑ 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 

Staro Selo kod 

Donjeg Vakufa 

(XIV-XV) 

V: 279 
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za ʒɑ 
ωвдʜє ʌєжʜ мʜт ɑɴ вƔκь ɴ … вʜћь ɴɑ свωωʜ 

Бɑщʜɴʜ ʒɑ цɑ ɑ сƔʌʜмɑɴɑ 
Mitran 

Mišinci kod 

Dervente 

(1521-1566) 

V: 281 

Zagorâc ʒɑгорьц 

† ɑ сє ʌєжн ʒɑгорьц Брɑѣɴовнћь Брɑтнє кон 

вндн(тє) снє ʒʌɑмєɴнє Брɑтнє ѣ сɑмь Бнω кɑко вн 

ɑ вн ћєтє Бтн кɑко н ѣ 

Zagorac 

Brajanović 

Podbudovac 
kod Bileće 

(XV) 

V: 138 

Zagorje ʒɑго ʜє 

сʜ  ц κвъ Бɑɴъ κоyʌʜɴъ ʒʜдɑ єг(дɑ пʌ)ѣɴʜ 

κоyчєвъсκо ʒɑго ʜє: ʜ ɴɑ єɴɑɴ оyг ом(ъ) … оy 

подъго ѣ сʌѣпʜчʜщъ ʜ постɑвʜ своʜ оБ ɑʒъ 

(ɴɑдъ) п ɑгомъ: Б ъ  дɑʜ Бɑɴоy κоyʌʜɴоy ʒд ɑвъє ʜ 

Бɑɴʜ воʜ сʌɑвʜ 

Kulinova ploĉa 

Biskupići-

Muhašinovići 
kod Visokog 

(1193) 

V: 254 

zato ʒɑто 

вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴ(ɑ) ɑʒь Богдɑɴь ɴɑ д ɑгɑѣ ɴовʜ 

κɑмєɴʜ постɑвʜχь ɑ сє пʜсɑ вƔκɑш(ʜ)ɴɑ свомь 

гдɴʜ  ɑѣ κоʜ мє Бʜшє вєомѣ сьБʌƔдʜƔ ʒɑто моʌƔ 

вɑсь господо ɴє ɴɑстƔпɑʜтє ɴɑ ɴь є є үєтє вѣ 

Бʜтʜ κɑκо оɴь ɑ оɴь ɴє мо є κɑκо вʜ ʜ дɑ вʜстє 

дɑ ћєтє Ɣм ʜтʜ ʜ всʜ вʜ домƔ погʜɴƔтʜ п ɑвʜ ɑ 

пƔсть мʜ сʌɑвɑ үє тʜ сʌѣщ(ʜ) 

Dragaj 
Pojska kod 
Zenice (XV) 

V: 253 

zde ʒдє 

||| ɑ сє ʌєжн пєтɑрь мнʌɑɴов єɴо пєрн мєтɑ єговɑ 

жєɴɑ н ʒдє вɑн помєɴнтє гɑ прнɴɑпнсɑ нвɑɴє 

кон єднɴо пєрɑ єговн овє дɑɴє 

Petar 
Gradnići kod 
Ţitomislića 

(XVI) 

V: 194 

zdravije ʒд ɑвʜє 

въ дɴʜ κɴєʒɑ вєʌʜєгɑ м†χо†ʌɑ въм ѣ жоyпɑɴъ 

г ъдъ т ѣБъ†ɴъсκ† ʜ въ то ʌѣто ʒ†дɑ ємоy  ɑκоy 

Б ɑтъ жоyпɑɴъ  ɑдомʜ ъ съ сɴъмʜ єговѣмʜ † 

жєɴɑ ємоy твɑ ɑ моʜст ъ ʜмɴємъ Б ɑѣ Бжє тʜ 

дɑʜ ʒд ɑвʜє 

ţupan Grd 
Police kod 
Trebinja (1151-

1177) 

V: 129 

zdravije ʒьд ɑвʜє 

ʜ Бɑɴʜ пʜсɑχь κ ʜʌє жƔпɑɴь ɑʒъ пʜсɑχъ дєсʜвоʜ 

  … ɑБ ʜ ɑʒъ пʜсɑχь сє пʜсɑ  ɑдоχɴɑ κ ъстʜѣɴɴь 

дєсѣɴь ьɑть … євʜть пʜсɑ (Ɣ) дьɴʜ Бɑɴ(ɑ) 

стѣпɑɴ(ɑ) БогƔ дɑʜ ʒьд ɑвʜє ɑ мь(ɴ)ѣ жʜвоть ɑʒь 

пʜсɑ оБ ɑдь сʜүь мʜʌгост 

Kulinova ploĉa, 

natpisi u 
krugovima 

Biskupići-
Muhašinovići 

kod Visokog 

(XIV) 

V: 254 

zdravje ʒд ɑвъє 

сʜ  ц κвъ Бɑɴъ κоyʌʜɴъ ʒʜдɑ єг(дɑ пʌ)ѣɴʜ 

κоyчєвъсκо ʒɑго ʜє: ʜ ɴɑ єɴɑɴ оyг ом(ъ) … оy 

подъго ѣ сʌѣпʜчʜщъ ʜ постɑвʜ своʜ оБ ɑʒъ 

(ɴɑдъ) п ɑгомъ: Б ъ  дɑʜ Бɑɴоy κоyʌʜɴоy ʒд ɑвъє ʜ 

Бɑɴʜ воʜ сʌɑвʜ 

Kulinova ploĉa 

Biskupići-

Muhašinovići 
kod Visokog 

(1193) 

V: 254 

Zeĉlić ʒєүʌнћ † ɑ сє ʌєжн вƔкосɑвь ʒєүʌнћ Vukosav Zeĉlić 

Klobuk kod 

Trebinja (XIV-

XV) 

V: 131 

zed ʒєд ʜс χ с  ʒєд поүʜвɑє  ɑБɑ Бжʜɑ ƔБʌʜɑ вєтʜо  ɑдɑ Rada 
Vojkovići kod 

Ilidţe (?) 
V: 244 

Zelija ʒєʌʜѣ 
ɑ сє ʌєжʜ доБ ɑ жєɴɑ стɑɴɑ ћƔ єɴовʜцɑ сʜєүє 

ʒєʌʜѣ ɑ (п)ʜшє  ɑто 

Stana 

Đurenovica 

Boljuni kod 

Stoca (XV) 
V: 79 

zemlje ʒємʌє 
… χ єʌ(ɑ) мɴогє ʒємʌє оБʜдєχь ʜ (д)омомь доћоχь 

(п)оүтєɴо постɑχь ʜ ɴ(ɑ) свωʜ Бɑщ(ʜ)ɴʜ (ʌє)гоχь 
Hrelja 

Donja 

Presjenica 
ispod 

Treskavice 

(XIV) 

V: 206 

zemlje ʒємʌє 

† вɑ ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтго дχ ɑ ɑ сє ʌєжʜ 

вʌɑтκо вʌɑ(ћє)вʜћь κоʜ ɴє моʌɑшє ɴʜєдɴогɑ 

үʌовκɑ тьκмо гɴɑ ɑ ωБʜдє мɴого ʒємʌє ɑ домɑ 

погʜБє ɑ ʒɑ ɴʜмь ɴє остɑ ɴʜ сɴь ɴʜ Б ɑть ɑ ɴɑ ɴь 

Ɣсʜұє κɑмʜ ɴєговь воєводɑ мʜωтошь сʌƔжʜ гɴɑ 

Божʜωмь помоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостою κоʜ 

Ɣκопɑ вʌɑтκɑ помєɴƔ Бгɑ 

Vlatko 

VlaĊević 

VlaĊevina kod 

Rogatice (1399-
1415) 

V: 223 

zemlje ʒємʌє 

… ʌтχ: Богомь ɑ сє ʌєжʜ: вьκьсɴ … (с)воʜ ʒємʌє 

ɴɑ п ʜмɑ … κоʜ Бʜшє: Ɣ   … постɑвʜшє: єговь: 

… сʜɴовь Бѣʌьгь: ɑ пʜсɑ … 

Vuksan 

Dištica u 

Jelaškama kod 
Olova (XV-

XVI) 

V: 239 

zemlji ʒ(є)мʌн 
… до … дмнтромь ɴɑ своєн ʒ(є)мʌн но … пнсɑ 

дѣкь рɑдосɑвь н юрьн  

Babajaĉa kod 

Koraja u 

Loparama 

(XIV) 

V: 291 
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zemlji ʒєнмʌн 
† ɑ сє ʌєжн нвɑɴь мɑршнћь жнвнχь ʌнть пн 

мɴого ɴь ʒєнмʌн ѣɑ ɴнщɑ ɴєс(оχь) 
Ivan Maršić 

Kruševo kod 
Mostara (XV) 

V: 6 

zemlji ʒєм(ʌ)н 
сє ʌєжн Боʌько ɴɑ своєн ʒєм(ʌ)н ɴɑ пʌємєɴнтон 

ɴɑ ʌєндсɴн 
Boljko 

Malešić kod 
Zvornika (XV-

XVI) 

V: 309 

zemlji ʒємʌ(н) 

† сє ʌєжн сʌɑднмѣ снɴь  ɴɑ свон   ʒємʌ(н) … 

(пʌємє)ɴнтон  ɑ постɑ(вн)шє  сн Б … ьмь 

снɴовь  оБрɑд … н   мь 

Sladimja 
Štrepci kod 
Zovika (XV) 

V: 284 

zemlji ʒємʌн 

† ɑ сє ʌєжн стонсɑвь мнʌошєвнћь ɴɑ свон ʒємʌн 

ɴɑ пʌємєɴнтон когɑ мɴого ʌƔдн ʒɴɑшє ɑ сє ұнɴн 

прнБнʌь Бѣʌопүєʌɑɴнɴь ɑ пнсɑ днвьɴь сɴь єговь 

Stojsav 
Milošević 

Gradac kod 
Konjica (XV) 

V: 16 

zemlji ʒємʌн 

† ɑ сє ʌєжн кɴєʒ вʌɑднсʌɑвь жƔпɑɴɑ ɴнкоʌє снɴь 

Бɑɴɑ стѣпɑɴɑ ɴєтн ɑ ʌєжн ɴɑ свон ʒємʌн ɴɑ 

пʌємєто ɑ пнсɑ помоүɑɴь 

knez Vladislav 

Vranjevo Selo 

kod Neuma 

(poslije 1363) 

V: 24 

zemlji ʒємʌн 

ɑ сє ʌєжн доБрн прнБнсʌɑвь пєтонвнћь ɴɑ свон 

ʒємʌн ɴɑ пʌємєɴнтон сʌƔжнχь БɑɴƔ тврьдвкƔ 

гдɴƔ вѣрьɴо ɴɑ томь погнБоχь п(н)сɑ Бртонѣ 

Pribislav 

Petojvić 

Ljusići kod 
Uloga (1353-

1377) 

V: 182 

zemlji ʒємʌн 

сє ʌєжн нвɑɴь ɴɑ своєн ʒємʌн Брɑтнѣ н дрƔжнɴо 

жɑʌнтє мє ѣ сьмь Бнʌь ѣко вн ɑ вн үьтє Бнтн ко н 

ѣ сє пнсɑ рɑдѣү 

Ivan 
Preĉani ispod 
Treskavice 

(XIV-XV) 

V: 205 

zemlji ʒємʌʜ 

† ɑ сє ʌєжʜ вогьұʜɴь κьɴєʒɑ стʜпκɑ Ɣ … ʜћɑ сʜɴь 

ɴɑ сьвоѣоʜ ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ д Ɣжʜɴо 

жɑʌʜтє мє мʌɑдь сʜ сєгɑ свʜтɑ отʜдоχь ɑ єдьɴь 

Бʜχь Ɣ мɑʜκє ɑ сє пʜсɑ Ɣгɑ ɑκь 

Vogĉin 
Kotorac kod 
Ilidţe (XV) 

V: 207 

zemlji ʒємʌʜ 

† вь ʜмє ωцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєто(гɑ) дχ ɑ сє ʌєжʜ 

воєводɑ мʜωтошь (с) своʜмь (с)ʜɴомь стѣпκомь 

свомƔ гдɴƔ вʌɑтκƔ вʌɑћєвʜћƔ κоɴь ɴогƔ κоʜ мƔ 

посʌƔжʜ жʜвƔ ɑ м ьтвɑ поБʜʌʜжʜ Божʜмь 

(п)омоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостʜю ʜ п ɑвʜ 

воєводɑ мʜωтошь ʜ мɴого ωт моє  Ɣκє ɴɑ ʒємʌʜ 

Бʜ ɑ ѣ ɴʜ ωт єɴɴє ɴʜκо ь ɴє Бʜ м ьтвь ɴє χ гɑ 

ƔБʜт ɑ ʜ сє κопɑʜтє ɴɑ пʌємє(ɴн)томь 

vojvoda Miotoš 

sa sinom 

Stêpkom 

VlaĊevina kod 

Rogatice (prije 

1463) 

V: 222 

zemlji ʒємʌʜ 

ɑ сʜє Бʜʌєгь поүтєɴогɑ вʜтʒɑ воєводє  ɑдʜвоѣ 

ωп ɑшʜћɑ доκʌє Бʜχь поүтєɴо ʜ гʌɑсʜто п єБʜχь 

ʜ ʌєгоχь Ɣ тƔћоʜ ʒємʌʜ ɑ Бʜʌєг мʜ стоʜ ɴɑ 

Бɑщʜɴʜ 

Radivoj 
Oprašić 

Oprašići kod 
Rogatice (XV) 

V: 226 

zemlji ʒємʌʜ 

… :ʌєжʜ: мʜʌосɑв: п ʜ … ʌʜовʜћь: (с) своʜмь: 

сʜɴомь: с  (ɑд)ʜшʜɴомь: ɴɑ своʜ ʒємʌʜ: ɴɑ 

(пʌ)ємєɴʜтоʜ: ɑ гово ɑшє: Б ɑтʜє: с … ɑт Бгь ʜ 

поүʜвɑтє: ѣ сɑмь … ʜ вʜ: ɑ вʜ: χоћєтє: Бʜ(тʜ) … ʜ 

ѣ: ʜ Б ɑтʜɑ: 

Milosav i 

R(ad)išin 

Brnjica kod 

Pala (XV) 
V: 227 

zemlji ʒємʌʜ 
† сє ʌєжʜ ово   … ɑвь … κотьмѣ ʜүь ɴɑ своıє ʜ 

ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ (п)ʜсɑ попь п ʜБʜсʌɑвь  

Kaljina kod 

Podromanije 

(XIV) 

V: 229 

zemlji ʒємʌʜ 
ɑ сє ʌєжʜ дɑБʜжʜвь ɴɑ сво(єʜ) ʒємʌʜ ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ɑ ɴє ом ьсʜв сє 
Dabiţiv 

Berisalići kod 

Olova (XIV-

XV) 

V: 233 

zemlji ʒємʌʜ 

ɑ сє ʌєжʜ д ɑгʜʌо (мʜ)ʌєт(ʜ)үь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜто (ɴɑ) допɑцʜχ п ɑвʜχь ʌєть  м  сƔ 

своємь  одомь воʌʜɴʜ үʌовѣκь κомƔ мƔ годѣ 

сʌƔжʜтʜ гоʜсподѣɴƔ ɑ κомƔ годѣ сʌƔжɑшє 

вѣ ьɴь мƔ Бєшє ʜ сє пʜсɑ д ɑгʜшɑ сʜɴь єговь 

Dragilo 
Donji Dopasci 
kod Kladnja 

(XV) 

V: 234 

zemlji ʒємʌʜ 
… ʌєжʜ прьж(о)вь ɴовɑковн(ћ)ь ɴɑ своʜ ʒємʌʜ ɴɑ 

пʌє(мє)ɴʜто(ʜ) 

Prţov 

Novaković 

Brateljevići kod 

Kladnja (XV) 
V: 235 

zemlji ʒємʌʜ 
вь ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свтɑго дχɑ ɑ сє ʌєжʜ 

 ɑдомʜ ь ю ʜсɑʌʜћь ɴɑ своєʜ ʒємʌʜ пʌємєтɴо 

Radomir 
Jurisalić 

Olovci kod 
Stupara (XV) 

V: 237 

zemlji ʒємʌн 
† ɑ сє ʌєжн сто(ѣ)ɴь Ɣтоʌовнүь ɴɑ своєн ʒємʌн ɴɑ 

пʌємєɴнто сн постɑвн остоѣ Брɑть єго 
Stojan Utoloviĉ 

ĐurĊevik u 
Gostilji kod 

Ţivinica (XIV-

XV) 

V: 240 
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zemlji ʒємʌʜ 

† вь ʜмє Божʜє сє ʌєжє  ɑдовɑɴь п ʜБʜʌовʜ(ћь) 

ɴɑ своωʜ ʒємʌʜ ɴɑ (пʌ)ємєɴʜто (ɴ)ɑ  ѣүʜцʜ Бѣχ(ь) 

ʒ Б ɑтомь … ʒмєɴʜо ʜ ƔБʜ мє … κω Божʜχ … ʜ (с) 

своωмь Б ɑтʜомь ɑ Б ɑтɑ мʜ ʜсʜκошє ʜ Ɣүʜɴʜшє 

в ьχƔ мєɴє κ ьвь ɴєʒɑʜ(м)ʜтƔ ɴєκɑ вѣ тκо є моʜ 

мʜʌʜ 

Radovan 

Pribilović 

Riĉica kod 

Kraljeve 
Sutjeske (XV) 

V: 242 

zemlji ʒємʌʜ 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтг ɑ дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

κɴєʒь Бɑтʜћь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ 

мʜʌостʜю Бжʜ омь ʜ сʌɑвɴогɑ гɴдɴ ɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ κɴєʒь Босɑɴьсκʜ ɴɑ вʜсоκомь сє поБоʌʜχь 

ɴɑ дƔБоκƔмє мє дɴь доʜдє сʜ Бʜʌʜгь постɑвʜ 

госпоѣ вƔκɑвɑ с моʜмʜ доБ ʜмʜ жʜвƔ мʜ вѣ ɴо 

сʌƔжɑшє ʜ м твƔ мʜ посʌƔжʜ 

knez Batić 

Kopošići kod 
Ilijaša 

(16.8.1420-

18.8.1421) 

V: 245 

zemlji ʒємʌʜ 

ɑ сє ʌєжʜ Божʜћκо Бɑɴовʜ(ћь) ɴɑ своєʜ ʒємʌʜ ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ д ɑмʜ … ɴʜ ɑ постɑв(н)шє χʌɑпɑ 

ʜ ѣ ʜ Богдɑɴь ʜ ѣ  ɑɴκо ʒ Б( )ɑтʜом(ь) 

Boţićko 
Banović 

Banovići (XIV) V: 248 

zemlji ʒємʌʜ 

сє єсть поκоʜщє оБ ɑдɑ χ (ж)ʜүʜћɑ ʜ доБ ѣ жʜ(χ) 

ɴɑ сʜємь свѣтƔ ʜ ʌ(є)жє ɴ(ɑ) своєʜ ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ в ьχƔ мѣсχ ʜ постɑвʜ ɴɑ ɴмь сʜ 

Бѣʌгь сʜɴь єго 

Obrad Hr(ţ)iĉić 
Vakuf kod 

Šibošnice (XV) 
V: 285 

zemlji ʒємʌʜ 

… (ʌ)єжʜ κ … Б ɑтосɑʌʜћ ɴɑ своʜ ʒємʌʜ ɴɑ 

пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ вʜсо ɑχь ʜ ɑ постɑвʜ сьʜ Бѣʌʜгь 

дьвɑ сʜɴɑ Божʜүьκо ʜ д ɑгƔʌʜɴь 

Bratosalić 
Piperi u 

Loparama (XV) 
V: 286 

zemlji ʒємʌʜ 
(с)є ʌєжʜ … ɑүɑɴʜɴь: ɴɑ своєʜ ѣκоʜ ʒємʌʜ ɑ 

по(с)тɑвʜ: сʜгƔ :в: сʜɴɑ д ɑгѣ: ʜ Богдɑɴь:  

Tutnjevac u 

Loparama (XV) 
V: 293 

zemlji ʒємʌн 
(с)є ʌєжн χотнɴь Богосɑʌнүь ɴɑ пьʌємєɴнтон свон 

ʒємʌн постɑвн рɑдов … довнɴь снɴɑ овɑ сɴ 

Hotin 

Bogosaliĉ 

Lipovica kod 

Lopara (XV) 
V: 298 

zemlji ʒємʌʜ 

… (ʌ)єжє вєсєоκо гоʌoБовʜћь ɴɑ свωʜ ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜто ɑ постɑвʜ ɴєговʜχь сєдɑмь сʜɴовь ɴɑ 

ɴємь Бʜʌʜгь 

Veseoko 
Golobović 

Snijeţnica kod 
Zvornika (XV) 

V: 305 

zemlji ʒємʌн 

† сє постɑвн Бнʌѣгь дрɑгосɑвь Боʌєсɑʌнкь 

Бʌɑкɑɴнɴь свонмн снɴнм(н) … (т)Ɣждєн ʒємʌн ɑ 

пнсɑ попь Богєʌɑ кƔүєвьць 
 

Bijeljina (XIV) B: 4 

zemlji ʒємьʌʜ 

† сє ʌєжʜ Брɑтьмнω Б ɑнκовʜћь Боʌє ɑдовь 

ƔɴƔκь ɴɑ своωʜ ʒємьʌʜ пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ … ɑκовʜ 

… (т)ьκо ћє сʜ (Бʜ)ʌʜгь погƔБ(ʜ)тʜ погƔБʜ (г)ɑ Б гь 

† постɑвʜ Бʜʌ(ʜ)г сʜɴь єговь ɴɑʜмʌɑдʜʜ Б ɑтоʌь 

своємƔ ωтьцƔ ɴ … ɑ … т … 

Bratmio 
Brajković 

Peljave u 
Priboju (XV) 

V: 304 

zemlji ʒьмʌн 
… Бно днɑ … ɑ снє ʌєжн мʌɑднɴь … ɴнүнћь ɴɑ 

свон ʒьмʌн ɴɑ пʌємєɴнтон ɴɑ внсорьχь 
Mladin 

Piperi u 

Loparama (XV) 
V: 287 

zemlji* ʒємʌн 

† сє ʌєжʜ Брɑɴко вєрьков(нћь) … ʒємʌн ɴɑ 

пʌємєɴнтон п … ɴɑ ɴємь Брɑтнѣ Бѣʌѣгь 

мнʌьБрɑть н мнʌько  н снɴь о … нʌько ɑ пнсɑ гɑ 

прѣрɑдь днѣ(к)ь тврьдѣɴовнүь 

Branko 
Verković 

Kikaĉi kod 
Tuzle (XV) 

V: 297 

zemlji* ʒємʌʜ 

† ɑ сє ʌєжʜ дɑБʜжʜвь д ɑшκовʜћь ɴɑ своєʜ ʒємʌʜ 

ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ κɑдɑ χтєχь поБʜтʜ тɑдɑ ʜ Ɣм ѣχь 

Ɣсѣүє ɴɑ мє κɑмʜ мʜʌƔтʜɴь κɑБʌовʜћь Ɣ годƔшʜ 

ɑ пʜсɑ ɴʜκоʌɑ д ɑгоʌєвʜћь 

Dabiţiv 

Drašković 

Brkići kod 

Kalesije (XV) 
V: 306 

zemlji* ʒємʌʜ 

… ʌєжʜ Б  …  ьдоєвʜүь (ɴ)ɑ ʒємʌʜ тƔжд(ʜ) 

постɑвʜ ɴɑ ɴь … єɴь п ѣχтѣɴь  ɑдосɑʌ(ʜү)ь 

пɑсто ɑκь мƔ ʜ ωʒ ьκо сʜɴь м(Ɣ) доБ ʜ жʜвь ʜ 

Ɣм (ѣ) сє (п)ʜсɑ д ɑгоє дʜѣ(κ)ь 

 

Zaselak kod 

Zvornika (XV) 
V: 311 

Zgunjo ʒгƔɴо ɑ сє ʌєжʜ ωстоѣ крь(с)тнѣɴь ɴɑ ʒгƔɴо Ostoja 
Zgunja na Drini 

(XVI) 
V: 316 

zida ʒ†дɑ 

въ дɴʜ κɴєʒɑ вєʌʜєгɑ м†χо†ʌɑ въм ѣ жоyпɑɴъ 

г ъдъ т ѣБъ†ɴъсκ† ʜ въ то ʌѣто ʒ†дɑ ємоy  ɑκоy 

Б ɑтъ жоyпɑɴъ  ɑдомʜ ъ съ сɴъмʜ єговѣмʜ † 

жєɴɑ ємоy твɑ ɑ моʜст ъ ʜмɴємъ Б ɑѣ Бжє тʜ 

дɑʜ ʒд ɑвʜє 

ţupan Grd 

Police kod 

Trebinja (1151-
1177) 

V: 129 
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zida ʒʜдɑ 

† Ɣ ʜмэ оцɑ ʜ сɴɑ ʜ стɑго дχ(ɑ) ɑ сэ цκʜ ɑћʌɑ 

мʜʌɑ ɑ ʒʜдɑ  Ɣ κъ смʜ ъ сʜɴъ г эвъ жƔп  Ɣ  Ɣɴъ 

ʜ ж(є)ɴɑ эгɑ пɑ(в)ʜцɑ 

Humaĉka ploĉa 
Humac kod 

Ljubuškog (XI) 
V: 14 

zida ʒндɑ 
† ɑ снє ʌєжн рɑднүь рɑдоєвнћь дондє мє крɑн Ɣ 

† ʒндɑ ɴɑ мє ћƔмонүь ɴо Брɑтн …  

Radiĉ 
Radojević 

Davidovići kod 
Bileće (XV) 

V: 202 

zida ʒʜдɑ 

вь дьɴʜ Б(ɑ)ɴɑ вєʌʜκ(ɑ)го κƔʌʜɴ(ɑ) Бѣшє 

г ɑ(д)ѣшɑ сƔʜдʜ(ѣ) вєʌʜ Ɣ ɴєг(о) ʜ сьʒʜдɑ … 

св єтɑго ю ʜѣ ʜ сє ʌєжʜ Ɣ ɴ(є)го ʜ жєɴɑ єгвɑ  үє 

поʌожʜ(т)є мє Ɣ ɴєго ɑ сє ʒʜдɑ д ɑжє 

о(χ)мƔүɑɴıɴь ємƔ воʌьı Б є: ɴ(ь) (ɑ)ʒь пʜсχь п о … 

ћь 

sudija Gradêša 
Podbreţje kod 
Zenice (poslije 

1193) 

V: 252 

zida ʒʜдɑ 

сʜ  ц κвъ Бɑɴъ κоyʌʜɴъ ʒʜдɑ єг(дɑ пʌ)ѣɴʜ 

κоyчєвъсκо ʒɑго ʜє: ʜ ɴɑ єɴɑɴ оyг ом(ъ) … оy 

подъго ѣ сʌѣпʜчʜщъ ʜ постɑвʜ своʜ оБ ɑʒъ 

(ɴɑдъ) п ɑгомъ: Б ъ  дɑʜ Бɑɴоy κоyʌʜɴоy ʒд ɑвъє ʜ 

Бɑɴʜ воʜ сʌɑвʜ 

Kulinova ploĉa 

Biskupići-
Muhašinovići 

kod Visokog 

(1193) 

V: 254 

zida ʒʜдɑ 
† вɑ (ʜ)мє: Бɑ: доБ огɑ: сє: ʒʜдɑ: мʜχɑʌь: свомƔ: 

гдɴ Ɣ: κɴєʒƔ: вƔκƔ  
knez Vuk 

Mali Mošunj 

kod Travnika 

(XV) 

V: 256 

zla ʒʌɑ 
ɑ сн ɴɑ крьстƔ рɑдоѣ мрькшнћɑ стɑχь Богɑ 

моʌєћє н ʒʌɑ ɴє мнсʌєћє н ƔБн мє громь 
Radoje Mrkšić 

Djedići kod 

Trebinja (XV-

XVI) 

V: 118 

zlamenije ʒʌɑмєɴнє 

† ɑ сє ʌєжн ʒɑгорьц Брɑѣɴовнћь Брɑтнє кон 

вндн(тє) снє ʒʌɑмєɴнє Брɑтнє ѣ сɑмь Бнω кɑко вн 

ɑ вн ћєтє Бтн кɑко н ѣ 

Zagorac 

Brajanović 

Podbudovac 

kod Bileće 
(XV) 

V: 138 

zlamenije ʒɑʌмєɴɴʜє 

сє ʒɑʌмєɴɴʜє κɴєʒɑ  ɑдоѣ вєʌʜκогɑ κɴєʒɑ 

Босɑɴсκогɑ ɑ постɑвʜ є сʜɴь ɴєговь κɴєʒь  ɑдʜүь 

ʒ Божʜомь помоћю ʜ своʜχь вѣ ɴѣχь ɑ с ʜɴомь 

ɴʜєдɴомь ʜɴомь помоұʜю ɴєго сɑмь оɴь 

knez Radoje 

Toplica u 

Lepenici (1405-
1417) 

V: 251 

zlatar ʒʌɑтɑ ь 

† ɑ сє ʌєжʜ дʜвɑць ʒʌɑтɑ ь ʜ (с) своʜωмь жєɴомь 

мʜʌостʜю Бжʜомь ʒɑ могɑ жʜвотɑ κомƔ годʜ 

сʌƔжʜχь сʌƔжʜχь мƔ п ɑвовѣ ьɴо χʜ 

Divac zlatar sa 

ţenom 

Mršići kod 

Vlasenice (XV) 
V: 241 

Zloušić ʒʌоƔшнћь 

† ɑ сє ʌєжн кɴєʒь рɑдншɑ ʒʌоƔшнћь ɑ сє пншє 

кɑмн вƔковнћь ɴɑ ѣƔɴɑкɑ тƔмовƔ рьдншн 

ʒʌоƔшнћь 

knez Radiša 

Zloušić 

Kruševo kod 

Mostara (XIV-
XV) 

V: 7 

Zloušić ʒʌоƔшнћь 

† ɑ сє ʌєжн кɴєʒь рɑдншɑ ʒʌоƔшнћь ɑ сє пншє 

кɑмн вƔковнћь ɴɑ ѣƔɴɑкɑ тƔмовƔ рьдншн 

ʒʌоƔшнћь 

knez Radiša 

Zloušić 

Kruševo kod 

Mostara (XIV-
XV) 

V: 7 

zlu ʒʌƔ 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ (с)ɴɑ ʜ свєтогɑ д(χɑ) (сє) ʌєжʜ 

доБ ʜ Бдɑɴь доБ огɑ домьшє ωʒ ѣɴовʜүɑ сʜɴь Ɣ 

тоʜ доБɑ Ɣм ѣχь ɴʜ сє Бѣχь ωм ɑʒʜʌь ʒʌƔ ɴʜ 

доʜ(до) доБ Ɣ ʜ κто мє ʒɴɑшє всɑκь мє жɑʌɑшє 

доБ ь χотѣχь юɴɑκь Бʜтʜ ɑʌʜ мʜ см ѣть п ѣκ ɑтʜ 

ω(т)ʜдоχь (ωт) ωтьцɑ вєωмʜ пєүɑωɴɑ ʜ 

пκʌ(о)ɴʜо всоʜ моʜωʜ д жʜɴʜ ʜ Бʌмь ʌБьвтʜ ɴѣχь 

κ моєʜмь вс(ʜ)мь поћʜ  дɑɴовʜү χɑɴь сω 

Bogdan 

Ozrênoviĉ 

Blaţevići kod 

Rogatice 
(poslije 1486) 

V: 211 

zmenio ʒмєɴʜо 

† вь ʜмє Божʜє сє ʌєжє  ɑдовɑɴь п ʜБʜʌовʜ(ћь) 

ɴɑ своωʜ ʒємʌʜ ɴɑ (пʌ)ємєɴʜто (ɴ)ɑ  ѣүʜцʜ Бѣχ(ь) 

ʒ Б ɑтомь … ʒмєɴʜо ʜ ƔБʜ мє … κω Божʜχ … ʜ (с) 

своωмь Б ɑтʜомь ɑ Б ɑтɑ мʜ ʜсʜκошє ʜ Ɣүʜɴʜшє 

в ьχƔ мєɴє κ ьвь ɴєʒɑʜ(м)ʜтƔ ɴєκɑ вѣ тκо є моʜ 

мʜʌʜ 

Radovan 

Pribilović 

Riĉica kod 
Kraljeve 

Sutjeske (XV) 

V: 242 

zmilosnoga ʒмʌсɴогɑ 
вɑ нмє Богɑ вєʌкогɑ цьрɑ ɴєБєсɴогɑ н ʒмʌсɴогɑ ɑ 

сє ʌєжн рɑднвон крнвоƔшнүн 

Radivoj 

Krivoušiĉ 

Mostar (XIV-

XV) 
V: 18 

zna ʒɴɑ 

дɑ сє ʒɴɑ кɑко Бн Ɣ мɑркɑ пєтровнћь ωсɑмь 

снɴовɑ ωд пʌємєɴɑ понмнʌнћь н Ɣснкошє 

кɑмєɴь ɴɑ ωцɑ мɑркɑ н ɴɑ мɑтєрь днвɴƔ 

Petrović Marko 

i Divna 

Ledinac kod 

Lištice (XV) 
V: 2 

zna ʒɴɑ 

† ɑ сє ɴєкɑ сє ʒɴɑ єрє ƔБн пƔськɑ БрєшкƔ 

Боровнүнћɑ ɑ дɑ сƔ кʌєтє тє рƔкє коє Бн ωвон 

прнторнʌє 

Breško 

Boroviĉić 

Han-Pobrdica 

kod Stoca (XV) 
V: 41 
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zna ʒɴɑ 

вɑ нмє Богь н свєтогь нвɑɴɑ сє ʌєжн рɑдосɑвь 

вɑʌɑχовнћь ɴєкɑ сє ʒɴɑ єрє ʌєг(о)χь ɴɑ свωн ɴɑ 

пʌємєɴнтон Бɑшт(н)ɴн сє пнсɑ рɑднүь 

рɑдосɑʌнћь ɑ снєүє мнʌєтɑ ковɑүь крнʌнћь 

Radosav 

Valahović 

Nekuk kod 

Stoca (XV-

XVI) 

V: 58 

zna ʒɴɑ 

сє ʌєжʜ нвɑɴь вƔкнћєвнћь ɴєкɑ ʒɴɑ Ɣ тн д(ɑ)ɴ дɑ 

коɴо постɑвн тɑн Бнʌєгь мн Ɣшѣүє Брɑт мн 

Бʌɑгоѣ рƔкɑ снɴɑ могɑ ко д(о)вєжє овє костн 

Ivan Vukićević 

Podgradinje u 

Gornjem 
Hrasnu (XV-

XVI) 

V: 81 

zna ʒɴɑ 
ɴєкɑ сє ʒɴɑ кɑко проБн рɑосɑв вƔкнћєвнћь пƔть 

ʒɑ дƔшƔ мɑтєрнɴƔ н дɑ мɑсторомь с ɑспрь  

Hum kod 
Trebinja (XVI-

XVII) 

V: 124 

zna ʒɴɑ о дɑ сє ʒɴɑ грєБь χƔмко вƔкнћєвнћɑ 
Humko 

Vukićević 

Gornji Turanji 
kod Trebinja 

(XVI-XVII) 

V: 126 

zna ʒɴɑ 
ɴєкɑ сє ʒɴɑ ɑ сє ʌєжн вƔкь Бɑтрнћєвнћ огрɑдн 

вƔүнɴɑ ωцɑ н доБрƔ мɑтєрь єʌнцƔ 

Vuk Batrićević 

i Jelica 

Trnovica kod 

Bileće (XVI-
XVII) 

V: 157 

zna ʒɴɑ 

кƔрѣкь вƔүн(ћ)ь то н Бɑгь ʒɴɑ н Бос … дƔБрɴнкь 

дɑ с … ƔБнʌє Ɣ Бѣʌомь … сʌоБодн н тко … ɑ Бгɑ н 

сʌɑ(в)Ɣ … ом ʌ … т … ʌо по … χь тƔг … мɴого … 

ʌєж … 

 

Kašići kod 

Konjica (1451-

1453) 

V: 177 

zna ʒɴɑ дɑ сє ʒɴɑ овћє вƔкмɑɴє ʌєжн Vukmane 
Davidovići kod 
Bileće (XVI-

XVII) 

V: 200 

zna ʒɴɑ 

ɑ сє ɴєκɑ сє ʒɴɑ тκо ωв … (ʌ)єжʜ тв ь … м … 

цɑ ʜћɑ м … сʜɴь (с) своʜωмь  Ɣжомь ωво ʌєжʜ 

вɑ ɴɑ своʜω Бɑщʜɴє тκо ɴє ʒɴɑ ɑ ʒɴɑш дɑ 

п оκʌєтɑ  Ɣκɑ тɑ κоѣ ћє ωво п ємєстʜтʜ Б ɑтʜє 

погʜБоχь 

Tvr(tko) i Ruţa 
Pazalje kod 

Rudog (XV) 
V: 215 

zna ʒɴɑ 

ɑ сє ɴєκɑ сє ʒɴɑ тκо ωв … (ʌ)єжʜ тв ь … м … 

цɑ ʜћɑ м … сʜɴь (с) своʜωмь  Ɣжомь ωво ʌєжʜ 

вɑ ɴɑ своʜω Бɑщʜɴє тκо ɴє ʒɴɑ ɑ ʒɴɑш дɑ 

п оκʌєтɑ  Ɣκɑ тɑ κоѣ ћє ωво п ємєстʜтʜ Б ɑтʜє 

погʜБоχь 

Tvr(tko) i Ruţa 
Pazalje kod 
Rudog (XV) 

V: 215 

zna* ʒɴɑ ɴєкɑ сє ʒɴɑ крсть Бɑтрнћɑ сємнровнћь 
Batrić 

Semirović 

Brajĉevići kod 

Gacka (?) 
V: 164 

zna* ʒɴɑ 

ɴєкɑ сє ʒɴɑ кɑмн ω(вь) Ɣснћє вь ɴɑвєʒє ɑ снɴ мƔ 

мноБрɑть н мнʌонко … ɴ Брɑтɑ простнть Богь … 

н 
 

Slivlje kod 

Gacka (XV-

XVI) 

V: 166 

znadaše ʒɴɑдɑшє 
ɑ сɑ жƔпɑɴнцɑ рƔдн прн(тє)шкн дɑɴ кто дɑ сн 

ʒɴɑдɑшє 
ţupanica Rudi 

Gorica kod 

Stoca (XV) 
V: 54 

znah ʒɴɑχь 

† ɑ сє пншє рɑдовɑць вƔкɑɴовнћь кƔн ʒɴɑχь 

цьрнɴƔ Ɣ воєводє н догь мƔ ɴє сгрншнχь 

прнѣтєʌє ɴє нʒгƔБнχь 
 

Hutovo (XV) V: 29 

znah ʒɴɑχь 

ʜ Ɣ томь стєћє ж(ʜ)χ  поүтєɴо ʜ сʌɑвɴо є є ʒɴɑχь 

дɑ є Ɣм … ɑ тɑʜ г єБь  Ɣүʜɴʜχ(ь) (Ɣ)ʒвƔκоχ  ʒɑ 

свогɑ  жʜвотɑ  БоyдƔћє(м)оy ʜ посʌ(ʜ) 

оyʒвƔүєɴ(ʜѣ) г єБɑ ɴɑ үєтв ьто ʌʜто тоʜ пʜсɑχь 

ɴɑ үƔɑɴ ɑ п ʜдɑʌʜ сє Б(ог)Ɣ ωБɑ ɴɑ ʌʜт(ʜ)χь κʜ … 

мь жʜв … 

 

Gornje Turbe 

kod Travnika 
(1451) 

V: 255 

znaš ʒɴɑш 

ɑ сє ɴєκɑ сє ʒɴɑ тκо ωв … (ʌ)єжʜ тв ь … м … 

цɑ ʜћɑ м … сʜɴь (с) своʜωмь  Ɣжомь ωво ʌєжʜ 

вɑ ɴɑ своʜω Бɑщʜɴє тκо ɴє ʒɴɑ ɑ ʒɴɑш дɑ 

п оκʌєтɑ  Ɣκɑ тɑ κоѣ ћє ωво п ємєстʜтʜ Б ɑтʜє 

погʜБоχь 

Tvr(tko) i Ruţa 
Pazalje kod 
Rudog (XV) 

V: 215 

znaše ʒɴɑшє 

† ɑ сє ʌєжн стонсɑвь мнʌошєвнћь ɴɑ свон ʒємʌн 

ɴɑ пʌємєɴнтон когɑ мɴого ʌƔдн ʒɴɑшє ɑ сє ұнɴн 

прнБнʌь Бѣʌопүєʌɑɴнɴь ɑ пнсɑ днвьɴь сɴь єговь 

Stojsav 

Milošević 

Gradac kod 

Konjica (XV) 
V: 16 
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znaše ʒɴɑшє 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ (с)ɴɑ ʜ свєтогɑ д(χɑ) (сє) ʌєжʜ 

доБ ʜ Бдɑɴь доБ огɑ домьшє ωʒ ѣɴовʜүɑ сʜɴь Ɣ 

тоʜ доБɑ Ɣм ѣχь ɴʜ сє Бѣχь ωм ɑʒʜʌь ʒʌƔ ɴʜ 

доʜ(до) доБ Ɣ ʜ κто мє ʒɴɑшє всɑκь мє жɑʌɑшє 

доБ ь χотѣχь юɴɑκь Бʜтʜ ɑʌʜ мʜ см ѣть п ѣκ ɑтʜ 

ω(т)ʜдоχь (ωт) ωтьцɑ вєωмʜ пєүɑωɴɑ ʜ 

пκʌ(о)ɴʜо всоʜ моʜωʜ д жʜɴʜ ʜ Бʌмь ʌБьвтʜ ɴѣχь 

κ моєʜмь вс(ʜ)мь поћʜ  дɑɴовʜү χɑɴь сω 

Bogdan 

Ozrênoviĉ 

Blaţevići kod 
Rogatice 

(poslije 1486) 

V: 211 

znaše ʒɴɑ(шє) 

сʜє: ʌєжʜ: мʜχоʜо: грɑχовүʜћь: прɑвє: в(ʜ)рє 

рʜмскє (к)оʜ: поүтєɴо (χ)оћɑшє ʜ (Б)огƔ сє 

мо(ʌɑ)шє: ʜ доБро (к)ɴʜгƔ: ʒɴɑ(шє дɑ)ʜ мƔ Бо(жє 

дƔ)шʜ д(ɑ) БƔдє (спɑсє)ɴь 

Mihojo 

Grahovĉić 

Brajkovići kod 

Bile (XVI) 
T: 3 

znati ʒɴɑтн 

ɑ сє∶ пншє∶ ɴɑ крьстƔ∶ юрѣɑ∶ дɑ є∶ ʒɴɑтн 

свɑкомƔ∶ үовнкƔ ∶юрɑн∶ нвɴовнћь кɑко∶ стєкоχь 

∶Бʌɑго ∶н ш ɴєгɑ∶ погнБоχ кɑмн∶ Ɣснүє∶ рɑднүь∶ 

ковɑүь 

Juraj Ivanović 
Arapi kod 
Mostara (XV) 

V: 13 

Zot ʒоть 
ɑ сє ʌєжʜ кɴєʒь ʒоть снɴь кɴєʒɑ пєтрɑ ʌєжє в ʌєто 

ʒп 
knez Zot 

Domaševo kod 

Trebinja (1572) 
V: 114 

zovom ʒо(во)мь 
… рɑБь Б … гєωргнıє  ɑ ʒо(во)мь дрɑгсʌɑвь Бгь … 

сɑць пo … м … жншє вь … єть пєт сьɴ(н) 
Georgije 

Bijeljina 
(XIV/XV) 

B: 9 

zovom ʒовомь 
мц ɑ  мɑ тɑ ɑı п ѣстɑвʜ сє  ɑБɑ Бж ʜ⊦ɑ м ʜѣ ɑ 

ʒовомь дв ц ɑ попɑ дɑБʜжвɑ под Ɣжʜє вɑ ʌѣт ςΨʌθ 
Marija Divica 

Vidoštak kod 

Stoca (1231) 
V: 53 

zovom ʒовомь 

† вь ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ ст го дχ ɑ сє ʌєжʜ  ɑБɑ Бж ʜɑ 

поʌʜχ ɑɴʜ⊦ɑ ɑ ʒовомь мʜ ьсκʜмь госпо⊦ɑ 

 ɑдɑүɑ жоyпɑɴɑ ɴєɴьцɑ үʜχо ʜћɑ κƔүьɴʜцɑ ɑ 

ɴєвѣстɑ жƔпɑɴɑ в ɑтьκɑ ʜ сʌƔгє дɑБʜжʜвɑ ʜ 

тєпьүʜıє  стʜпьκɑ ɑ κьүʜ жƔпɑɴɑ мʜʌьтѣɴɑ 

д ɑжʜвоıє вʜκɑ ɑ κɑʒɴьцƔ сɴʜκƔ сєст ɑ ɑ постɑвʜ 

сь Бѣʌѣгь ɴє сɴ ь дɑБʜжʜвь с Бжʜωмь помощʜю 

сɑмь (с) своʜмʜ ʌƔдьмʜ ɑ вь дɴ(ʜ) гдɴɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ 

Polihranija 

Radaĉa 

Veliĉani u 
Popovu polju 

(1377-1391) 

V: 102 

zovom ʒовомь 
† сє ʌєжн р(ɑд)нɴь ɑ ʒовомь мѣрɑк в(н)дѣɴовнүь ɑ 

постɑвн сь Брɑть єговь дрɑгьүнɴ(ь) 

Mêrak 
Vidênoviĉ 

Bijeljina (XIV) B: 2 

zovom ʒовомь 

… (г)єорьгнє ɑ ʒовомь … доБрнχьɴнүь 

(пʌ)ємєɴнтн кɴєжɑɴнɴь сє постɑвн(шє) :д: снɴн: 

χр … 

Georgije 
Bijeljina 
(XIV/XV) 

B: 10 

ţalite жɑʌнтє 

сє ʌєжн нвɑɴь ɴɑ своєн ʒємʌн Брɑтнѣ н дрƔжнɴо 

жɑʌнтє мє ѣ сьмь Бнʌь ѣко вн ɑ вн үьтє Бнтн ко н 

ѣ сє пнсɑ рɑдѣү 

Ivan 

Preĉani ispod 

Treskavice 

(XIV-XV) 

V: 205 

ţalite жɑʌʜтє 

† ɑ сє ʌєжʜ вогьұʜɴь κьɴєʒɑ стʜпκɑ Ɣ … ʜћɑ сʜɴь 

ɴɑ сьвоѣоʜ ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ д Ɣжʜɴо 

жɑʌʜтє мє мʌɑдь сʜ сєгɑ свʜтɑ отʜдоχь ɑ єдьɴь 

Бʜχь Ɣ мɑʜκє ɑ сє пʜсɑ Ɣгɑ ɑκь 

Vogĉin 
Kotorac kod 
Ilidţe (XV) 

V: 207 

ţalite жɑʌʜтє 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 

Staro Selo kod 

Donjeg Vakufa 
(XIV-XV) 

V: 279 

ţalost жɑʌость 

ɑ ʌƔкє стнєпɑɴовɑ роднχ сє Ɣ вєʌнкƔ рɑдость ɑ 

Ɣмр(ѣχь) Ɣ вєʌнкƔ жɑʌость ɑ сє кнпн є 

томɑшєвнƔ Борє ɑ дɑ мƔ дєсєто врєдн 
 

Svitava kod 

Ĉapljine (XV) 
V: 31 
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ţalosti жɑʌостʜ 

χɑсɑɴь ʜ ɑχмɑть дьвɑ  ɑдʜʌовʜћɑ сʜɴɑ ʜ ωто 

стɑ ʜ χɑсɑɴь Ɣм о є ʜ ωто Бʜєшє є ь Бʜшє 

ƔʒƔ ьχƔ үовєκє ɑ юɴɑүє юɴɑκɑ ʜ тоʜ ɴєговь 

Б ɑть ɑχмɑть вєʌʜκє жɑʌостʜ  ɑдʜ пʜсɑшє ωвω ʜ 

дɑ є Бʌɑсовєɴь тκо ћє п оʜтʜ ʜ п оκʌєт є κωʜ 

п ʜвɑʌʜтʜ 

Hasan i Ahmat 

Radilović 

Ĉadovina kod 

Rogatice (XV-
XVI) 

V: 217 

ţaloštu жɑʌощƔ 
ɑ сєн крсть цвнєткɑ дрɑгншнћɑ Ɣ вєʌнкƔ 

Ɣмрнєχь жɑʌощƔ тнмь 

Cvjetko 

Dragišić 

Simiova kod 

Bileće (1727) 
V: 155 

ţaljaše жɑʌɑшє 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ (с)ɴɑ ʜ свєтогɑ д(χɑ) (сє) ʌєжʜ 

доБ ʜ Бдɑɴь доБ огɑ домьшє ωʒ ѣɴовʜүɑ сʜɴь Ɣ 

тоʜ доБɑ Ɣм ѣχь ɴʜ сє Бѣχь ωм ɑʒʜʌь ʒʌƔ ɴʜ 

доʜ(до) доБ Ɣ ʜ κто мє ʒɴɑшє всɑκь мє жɑʌɑшє 

доБ ь χотѣχь юɴɑκь Бʜтʜ ɑʌʜ мʜ см ѣть п ѣκ ɑтʜ 

ω(т)ʜдоχь (ωт) ωтьцɑ вєωмʜ пєүɑωɴɑ ʜ 

пκʌ(о)ɴʜо всоʜ моʜωʜ д жʜɴʜ ʜ Бʌмь ʌБьвтʜ ɴѣχь 

κ моєʜмь вс(ʜ)мь поћʜ  дɑɴовʜү χɑɴь сω 

Bogdan 

Ozrênoviĉ 

Blaţevići kod 

Rogatice 
(poslije 1486) 

V: 211 

ţao жɑω 
ɑ сє ʌєжʜ вƔκьшʜɴь доБ ɑшʜɴовʜћь Ɣ тоʜ доБɑ 

Ɣм( )ʜєχь свɑκомƔ мє жɑω Бʜ момƔ 

Vuk(a)šin 

Dobrašinović 

Konjsko kod 
Trebinja (XV-

XVI) 

V: 132 

Ţarko* жɑрко сє ʌєжʜ жɑрко Ţarko 
Brajkovići kod 

Bile (XVI) 
T: 5 

ţe жє 

см 1701 † χс кɑ сы ст  ын н Бжств  ɴн χрɑмь ст  го 

оц(ɑ) … ɴнкоʌн сьʒндɑ сє н ωБɴовн вь (ʌ)ѣто 

 ʒмв  трƔдн жє сє ω сємь (с)тѣмь χрɑмє вωєводɑ 

рɑдоє χр(ɑБрєɴь) 

Crkva sv. 

Nikole 

Trijebanj kod 

Stoca (1534) 
V: 50 

ţeljet* жєʌєт 
ɑ сє ʌєжн рɑБ Божн гомБɑʌнүь үƔж(д)ɴомє жєʌєт 

овог свѣтɑ 
Gombaliĉ Goraţde (1568) V: 191 

ţena ж(є)ɴɑ 

† Ɣ ʜмэ оцɑ ʜ сɴɑ ʜ стɑго дχ(ɑ) ɑ сэ цκʜ ɑћʌɑ 

мʜʌɑ ɑ ʒʜдɑ  Ɣ κъ смʜ ъ сʜɴъ г эвъ жƔп  Ɣ  Ɣɴъ 

ʜ ж(є)ɴɑ эгɑ пɑ(в)ʜцɑ 

Humaĉka ploĉa 
Humac kod 
Ljubuškog (XI) 

V: 14 

ţena ж(єɴ)ɑ ɑ сє ʌєжє вєсєʌнцɑ ж(єɴ)ɑ пєровнцɑ Veselica 
Grdijevci kod 

Stoca (XVI) 
V: 61 

ţena жєɴɑ 
ɑ сє ʌєжʜ доБ ɑ жєɴɑ стɑɴɑ ћƔ єɴовʜцɑ сʜєүє 

ʒєʌʜѣ ɑ (п)ʜшє  ɑто 

Stana 
Đurenovica 

Boljuni kod 
Stoca (XV) 

V: 79 

ţena жєɴɑ 

въ дɴʜ κɴєʒɑ вєʌʜєгɑ м†χо†ʌɑ въм ѣ жоyпɑɴъ 

г ъдъ т ѣБъ†ɴъсκ† ʜ въ то ʌѣто ʒ†дɑ ємоy  ɑκоy 

Б ɑтъ жоyпɑɴъ  ɑдомʜ ъ съ сɴъмʜ єговѣмʜ † 

жєɴɑ ємоy твɑ ɑ моʜст ъ ʜмɴємъ Б ɑѣ Бжє тʜ 

дɑʜ ʒд ɑвʜє 

ţupan Grd 
Police kod 
Trebinja (1151-

1177) 

V: 129 

ţena жєɴɑ 

||| ɑ сє ʌєжн пєтɑрь мнʌɑɴов єɴо пєрн мєтɑ єговɑ 

жєɴɑ н ʒдє вɑн помєɴнтє гɑ прнɴɑпнсɑ нвɑɴє 

кон єднɴо пєрɑ єговн овє дɑɴє 

Petar 

Gradnići kod 

Ţitomislića 

(XVI) 

V: 194 

ţena жєɴɑ 

вь дьɴʜ Б(ɑ)ɴɑ вєʌʜκ(ɑ)го κƔʌʜɴ(ɑ) Бѣшє 

г ɑ(д)ѣшɑ сƔʜдʜ(ѣ) вєʌʜ Ɣ ɴєг(о) ʜ сьʒʜдɑ … 

св єтɑго ю ʜѣ ʜ сє ʌєжʜ Ɣ ɴ(є)го ʜ жєɴɑ єгвɑ  үє 

поʌожʜ(т)є мє Ɣ ɴєго ɑ сє ʒʜдɑ д ɑжє 

о(χ)мƔүɑɴıɴь ємƔ воʌьı Б є: ɴ(ь) (ɑ)ʒь пʜсχь п о … 

ћь 

sudija Gradêša 

Podbreţje kod 

Zenice (poslije 

1193) 

V: 252 

ţene жєɴє 

сє˖ κƔћɑ˖ мʜʌƔтʜɴɑ˖ мɑ оєв(ʜћɑ) ʜ ɴєговє˖ 

жєɴє˖ вʌɑдʜсɑвє ʜ ɴʜю дʜтцє ʜ ʜ Ɣ ʜмє мʜʌƔтʜɴь 

дɑ сє˖ ɴʜтκо ь˖ ɴє стɑвʜ˖ ш ɴʜмь 

Milutin 

Marojević 

Carevac u 

Starom selu kod 
Glamoĉa (XV) 

V: 261 

ţenom жєɴомь 

† ɑ сє ʌєжʜ дʜвɑць ʒʌɑтɑ ь ʜ (с) своʜωмь жєɴомь 

мʜʌостʜю Бжʜомь ʒɑ могɑ жʜвотɑ κомƔ годʜ 

сʌƔжʜχь сʌƔжʜχь мƔ п ɑвовѣ ьɴо χʜ 

Divac zlatar sa 
ţenom 

Mršići kod 
Vlasenice (XV) 

V: 241 

ţih ж(ʜ)χ 

ʜ Ɣ томь стєћє ж(ʜ)χ  поүтєɴо ʜ сʌɑвɴо є є ʒɴɑχь 

дɑ є Ɣм … ɑ тɑʜ г єБь  Ɣүʜɴʜχ(ь) (Ɣ)ʒвƔκоχ  ʒɑ 

свогɑ  жʜвотɑ  БоyдƔћє(м)оy ʜ посʌ(ʜ) 

оyʒвƔүєɴ(ʜѣ) г єБɑ ɴɑ үєтв ьто ʌʜто тоʜ пʜсɑχь 

ɴɑ үƔɑɴ ɑ п ʜдɑʌʜ сє Б(ог)Ɣ ωБɑ ɴɑ ʌʜт(ʜ)χь κʜ … 

мь жʜв … 

 

Gornje Turbe 

kod Travnika 
(1451) 

V: 255 
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ţih жʜ(χ) 

сє єсть поκоʜщє оБ ɑдɑ χ (ж)ʜүʜћɑ ʜ доБ ѣ жʜ(χ) 

ɴɑ сʜємь свѣтƔ ʜ ʌ(є)жє ɴ(ɑ) своєʜ ʒємʌʜ 

пʌємєɴʜтоʜ ɴɑ в ьχƔ мѣсχ ʜ постɑвʜ ɴɑ ɴмь сʜ 

Бѣʌгь сʜɴь єго 

Obrad Hr(ţ)iĉić 
Vakuf kod 

Šibošnice (XV) 
V: 285 

ţih жʜχь 

вɑ ʜмє твоє п ʜүʜстɑ т оʜцє гдɴɑ гстʜ мʜʌƔтʜɴɑ 

Бʜʌʜгь  одомь ц ьɴʜүɑɴь погʜБ(є) ʜɴо ɴєго ʌʜ 

мʜʌостʜ Божʜєʜ жʜтʜє ɑ жʜχь Ɣ үɑстє Босɑɴκє 

гсподє п ʜмʜχь дɑ овє ω вєʌʜκє гсподє ʜ 

вʌɑстєо ʜ ω г ьүκє гсподє ɑ всє вʜдомо 

gost Milutin 
Humsko kod 

Foĉe (1318) 
V: 190 

ţitije жʜтʜє 

вɑ ʜмє твоє п ʜүʜстɑ т оʜцє гдɴɑ гстʜ мʜʌƔтʜɴɑ 

Бʜʌʜгь  одомь ц ьɴʜүɑɴь погʜБ(є) ʜɴо ɴєго ʌʜ 

мʜʌостʜ Божʜєʜ жʜтʜє ɑ жʜχь Ɣ үɑстє Босɑɴκє 

гсподє п ʜмʜχь дɑ овє ω вєʌʜκє гсподє ʜ 

вʌɑстєо ʜ ω г ьүκє гсподє ɑ всє вʜдомо 

gost Milutin 
Humsko kod 
Foĉe (1318) 

V: 190 

ţiv жнвь 
сн Бѣʌѣгь пост(ɑ)вн … п … ɑ Бог … он … ʌн … он 

… БрɑтƔ жнвь Бн внүємь ѣ нп …  

Gradina u 
Šetićima kod 

Zvornika (?) 

V: 308 

ţiv жнвь 

† сє ʌєжʜ мнʌьць црьɴнүь доБрѣ жнвь доБрѣ Ɣмрѣ 

снɴɑ Ɣ ɴєгɑ ɴє Бншє снɴовьць кɑмн спост(ɑ)вɑ н 

то мƔ пнсɑ кƔʌьдƔкь † 

Milac Crniĉ 

Pragani kod 

Zvornika (XIV-

XV) 

V: 310 

ţiv* жʜвь 

… ʌєжʜ Б  …  ьдоєвʜүь (ɴ)ɑ ʒємʌʜ тƔжд(ʜ) 

постɑвʜ ɴɑ ɴь … єɴь п ѣχтѣɴь  ɑдосɑʌ(ʜү)ь 

пɑсто ɑκь мƔ ʜ ωʒ ьκо сʜɴь м(Ɣ) доБ ʜ жʜвь ʜ 

Ɣм (ѣ) сє (п)ʜсɑ д ɑгоє дʜѣ(κ)ь 

 

Zaselak kod 

Zvornika (XV) 
V: 311 

ţivih жнвнχь 
† ɑ сє ʌєжн нвɑɴь мɑршнћь жнвнχь ʌнть пн 

мɴого ɴь ʒєнмʌн ѣɑ ɴнщɑ ɴєс(оχь) 
Ivan Maršić 

Kruševo kod 

Mostara (XV) 
V: 6 

ţivomu жʜвомƔ 

† ɑ сє ʌєжʜ мʜʌоБ ɑть м ьћʜћь с дωБ ʜмь 

сʜɴомь с ʜвɑɴʜшємь Бʜχь жʜвомƔ  ɑдь ɑ м ьтвɑ 

сɑ ɑɴʜχь 

Milobrat Mrćić 
sa sinom 

Ivanišem 

Jasena kod 

Nevesinja (XV) 
V: 173 

ţivot жʜвоть 

ʜ Бɑɴʜ пʜсɑχь κ ʜʌє жƔпɑɴь ɑʒъ пʜсɑχъ дєсʜвоʜ 

  … ɑБ ʜ ɑʒъ пʜсɑχь сє пʜсɑ  ɑдоχɴɑ κ ъстʜѣɴɴь 

дєсѣɴь ьɑть … євʜть пʜсɑ (Ɣ) дьɴʜ Бɑɴ(ɑ) 

стѣпɑɴ(ɑ) БогƔ дɑʜ ʒьд ɑвʜє ɑ мь(ɴ)ѣ жʜвоть ɑʒь 

пʜсɑ оБ ɑдь сʜүь мʜʌгост 

Kulinova ploĉa, 

natpisi u 

krugovima 

Biskupići-

Muhašinovići 
kod Visokog 

(XIV) 

V: 254 

ţivota (ж)ʜвотɑ 
… κɑмєɴʜє ƔʒвƔүє  ɑдовɑɴ с мʜʌʜмь с 

κ стʜѣɴʜɴомь с  ɑдɑшʜɴомь … (ж)ʜвотɑ ɴɑ сє 

Radovan i 

Radašin 

MeĊeĊa kod 
Višegrada 

(poslije 1439) 

V: 209 

ţivota жʜвотɑ 

† ɑ снє ʌєжʜ пɑвκо  ɑдоχɴʜћь ωвʜ … Ɣсʜєκоχь 

ɴɑ сє ʒɑ жʜвотɑ моʌƔ вʜ сє Б ɑтьо ʜ господо 

ɴємоʜтє мʜ κостʜ п ѣт єсɑтʜ 

Pavko 
Radohnić 

Hodovo kod 

Stoca (XV-

XVI) 

V: 51 

ţivota жнвотɑ 

† вь дɴʜ гдɴɑ воєдє сɑɴдѣʌɑ ɑ сєʜ ʌєжʜ κɴєʒь 

поκ ɑѣць ωʌʜвє овʜћь Б ɑтʜω ʜ вʌɑстєʌє ѣ 

поκ ɑѣць гɴƔ момƔ сʌƔгɑ що моχь вь п ɑвɑдʜ 

тоʌʜκо χоχь Ɣ момь домʜ Богь мʜ подʜʌʜ ѣ 

могɑχь гɴɑ могɑ ʜ д Ɣгɑ могɑ Ɣ поүтєɴʜ п ʜѣтʜ 

ʜ Ɣ томь момь доБ ʜ догє см ьть Ɣ в ємє жнвотɑ 

домь моѣ ωжɑʌостнχь 

knez Pokrajac 

Oliverović 

Vrpolje kod 

Trebinja (1413) 
V: 117 

ţivota жнвотɑ 

† ɑ сє ʌєжн нвɑɴь мрьү(н)ћь Ɣ доБрƔ прѣБнχь ɑ ʒɑ 

жнвотɑ ωв кɑмн постɑвнχь н ωстɑвнχ ʌєгоχ ɴ(ɑ) 

поʌовнɴƔ тко ʌн ћє Ɣʒєтн дɑ є прокʌєть 

Ivan Mrĉić 
Fatnica kod 

Bileće (XV) 
V: 150 

ţivota жʜвотɑ 

† ɑ сє ʌєжʜ дʜвɑць ʒʌɑтɑ ь ʜ (с) своʜωмь жєɴомь 

мʜʌостʜю Бжʜомь ʒɑ могɑ жʜвотɑ κомƔ годʜ 

сʌƔжʜχь сʌƔжʜχь мƔ п ɑвовѣ ьɴо χʜ 

Divac zlatar sa 

ţenom 

Mršići kod 

Vlasenice (XV) 
V: 241 

ţivota жʜвотɑ 

ʜ Ɣ томь стєћє ж(ʜ)χ  поүтєɴо ʜ сʌɑвɴо є є ʒɴɑχь 

дɑ є Ɣм … ɑ тɑʜ г єБь  Ɣүʜɴʜχ(ь) (Ɣ)ʒвƔκоχ  ʒɑ 

свогɑ  жʜвотɑ  БоyдƔћє(м)оy ʜ посʌ(ʜ) 

оyʒвƔүєɴ(ʜѣ) г єБɑ ɴɑ үєтв ьто ʌʜто тоʜ пʜсɑχь 

ɴɑ үƔɑɴ ɑ п ʜдɑʌʜ сє Б(ог)Ɣ ωБɑ ɴɑ ʌʜт(ʜ)χь κʜ … 

мь жʜв … 

 

Gornje Turbe 
kod Travnika 

(1451) 

V: 255 
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ţivota жʜвотɑ 

в ʜмє ωтцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтогɑ дχɑ ɑмєɴь сє κɑмʜ 

 ɑдоʜцɑ Бʜʌʜћɑ мʜʌостʜю Божʜомь ʜ с помоћʜю 

 одɑ могɑ ʜʒʜдɑχь мɴогоүɑсɴƔ г оБɴʜцƔ ʜ 

постɑвʜχь сʜ κɑмʜ ɴɑ г оБɴʜцʜ моєʜ ʜ 

Ɣготовʜχь сʜ вʜүɴʜ домь ʒɑ жʜвотɑ своєгɑ ɑκо 

χоћє гɴь Бгь сєБʜ ʜ д ƔгƔ моємƔ моʌƔ Б ɑтʜю ʜ 

ст ʜɴє ʜ ɴєвʜстє п ʜстƔпʜтє ʜ жɑʌʜтє мє ʜ ɴє 

попʜ ɑʜтє мє ɴогɑмɑ є є ћєтє Бʜтʜ вʜ κɑκовь 

єсмь ѣ ɑ ѣ ɴєћƔ Бʜтʜ κɑκовʜ єстє вʜ пʜсɑ вєсєоκо 

κƔκƔʌɑмовʜћь 

Radojca Bilić 

Staro Selo kod 

Donjeg Vakufa 

(XIV-XV) 

V: 279 

ţivu жʜвƔ 

† вь ʜмє ωцɑ ʜ сɴɑ ʜ свєто(гɑ) дχ ɑ сє ʌєжʜ 

воєводɑ мʜωтошь (с) своʜмь (с)ʜɴомь стѣпκомь 

свомƔ гдɴƔ вʌɑтκƔ вʌɑћєвʜћƔ κоɴь ɴогƔ κоʜ мƔ 

посʌƔжʜ жʜвƔ ɑ м ьтвɑ поБʜʌʜжʜ Божʜмь 

(п)омоћю ʜ κɴєʒɑ пɑвʌɑ мʜʌостʜю ʜ п ɑвʜ 

воєводɑ мʜωтошь ʜ мɴого ωт моє  Ɣκє ɴɑ ʒємʌʜ 

Бʜ ɑ ѣ ɴʜ ωт єɴɴє ɴʜκо ь ɴє Бʜ м ьтвь ɴє χ гɑ 

ƔБʜт ɑ ʜ сє κопɑʜтє ɴɑ пʌємє(ɴн)томь 

vojvoda Miotoš 

sa sinom 

Stêpkom 

VlaĊevina kod 

Rogatice (prije 

1463) 

V: 222 

ţivu жʜвƔ 

† вɑ ʜмє ωцɑ ʜ сʜɴɑ ʜ свєтг ɑ дχɑ ɑмʜɴь сє ʌєжʜ 

κɴєʒь Бɑтʜћь ɴɑ своє(ʜ) ʒємʌʜ ɴɑ пʌємєɴʜтоʜ 

мʜʌостʜю Бжʜ омь ʜ сʌɑвɴогɑ гɴдɴ ɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ κɴєʒь Босɑɴьсκʜ ɴɑ вʜсоκомь сє поБоʌʜχь 

ɴɑ дƔБоκƔмє мє дɴь доʜдє сʜ Бʜʌʜгь постɑвʜ 

госпоѣ вƔκɑвɑ с моʜмʜ доБ ʜмʜ жʜвƔ мʜ вѣ ɴо 

сʌƔжɑшє ʜ м твƔ мʜ посʌƔжʜ 

knez Batić 

Kopošići kod 

Ilijaša 

(16.8.1420-
18.8.1421) 

V: 245 

ţuna жƔɴɑ 

грɑдн Бошко ɴнкоʌɑ н ɴнкоʌɑ ɑɴдрнɑш ɴɑ 

сʌɑвƔ Богɑ н стє госпє н Бʌɑгсовı 

БнскƔп ɴɑкоɴ ү ѣ о н годнɴɑ породɑ 

нсƔсовɑ ɴɑ шє жƔɴɑ пнсɑ φрɑ 

Бɑʒнʌно рɑвɴɑɴнɴ  

Crkva 

Uznesenja 

Ravno u 
Popovu polju 

(1578) 

V: 100 

ţupan жоyпɑɴъ 

въ дɴʜ κɴєʒɑ вєʌʜєгɑ м†χо†ʌɑ въм ѣ жоyпɑɴъ 

г ъдъ т ѣБъ†ɴъсκ† ʜ въ то ʌѣто ʒ†дɑ ємоy  ɑκоy 

Б ɑтъ жоyпɑɴъ  ɑдомʜ ъ съ сɴъмʜ єговѣмʜ † 

жєɴɑ ємоy твɑ ɑ моʜст ъ ʜмɴємъ Б ɑѣ Бжє тʜ 

дɑʜ ʒд ɑвʜє 

ţupan Grd 

Police kod 

Trebinja (1151-
1177) 

V: 129 

ţupan жоyпɑɴъ 

въ дɴʜ κɴєʒɑ вєʌʜєгɑ м†χо†ʌɑ въм ѣ жоyпɑɴъ 

г ъдъ т ѣБъ†ɴъсκ† ʜ въ то ʌѣто ʒ†дɑ ємоy  ɑκоy 

Б ɑтъ жоyпɑɴъ  ɑдомʜ ъ съ сɴъмʜ єговѣмʜ † 

жєɴɑ ємоy твɑ ɑ моʜст ъ ʜмɴємъ Б ɑѣ Бжє тʜ 

дɑʜ ʒд ɑвʜє 

ţupan Grd 

Police kod 

Trebinja (1151-

1177) 

V: 129 

ţupan жƔпɑɴь 

† ɑ сє ʌєжн жƔпɑɴь юроє конɴо погБєБє ɴɑ 

поүтєɴо сʌƔжБн ʒɑ св(огь) гдɴɑ ɑ поБнʌнжн гɑ 

кɴєʒь 

ţupan Juroje 

Kruševo kod 

Stoca (prije 
1471) 

V: 39 

ţupan жƔпɑɴь 
† ɑ сєн ʌєжʜ жƔпɑɴь мєдƔʌʜɴь ɴʜκɑдɑ мɴого ɴє 

ʜмɑχь ɑ ɴʜκɑдɑ ɴʜщɑ ɴєстɑ ɑ дѣχь 
ţupan Medulin 

Vrpolje kod 

Trebinja (XIV) 
V: 115 

ţupan жƔпɑɴь 

† вɑь дɴʜ п ьвовѣ ɴɑго κ ɑʌɑ вʌɑдʜсʌɑвɑ 

п ѣстɑвʜ сє  ɑБь … ʜʌɑ по ʜκьʌомь жƔпɑɴь 

п ʜБʜʌшь ɑ … пo Бж ʜ мʌостʜ ɴ … ɑ дѣдʜɴɑ ɴʜоy 

… ʜχ ь ɑκƔ  

ţupan Pribil(i)š 
Police kod 

Trebinja (1241) 
V: 128 

ţupan жƔпɑɴь 

† мсцɑ сєκьтєБ ɑ Ɣ т єтʜ ɴɑ дєстє дьɴь п ѣстɑвʜ 

сє  ɑвь Бж ʜ ћєо гʜѣ : ɴɑ вєүє ʜє χв  ɑ дɴє ɑ 

ʜмєɴємь жƔпɑɴь κ ьɴѣ 

ţupan Krnja 
AranĊelovo kod 

Trebinja (XIII) 
V: 133 

ţupan жƔпɑɴь 

вɑ ʜмє Божʜє ɑ сє ʌєжʜ оʒ ʜɴь κопʜєвʜћь 

жƔпɑɴь κɴєʒɑ пɑвʌɑ сє пʜсɑ дʜѣκь мʜʌосɑʌʜћь 

 ɑдоє ʜћь см ьтʜ ɴє поʜсκɑχь ɴɑвʜдѣɴь 

κ ɑʌєвсв(ɑ) Босɑɴсκогɑ ʜ госпоцтвɑ с ьБьсκогɑ 

ʒɑ могɑ гɴɑ сʌƔжБƔ Бодошє мє ʜ сѣκошє мє ʜ 

стѣ ɑшє ʜ тƔʜ см ьтʜ ɴє допɑдоχь ʜ Ɣм ʜχь ɴɑ 

 ощство χ ʜство ʜ гɴ мє воєводɑ ωκ ʜʌʜ ʜ 

Ɣκопɑ ʜ поБѣ(ʌѣ)жʜ 

Ozrin Kopijević 
Varošište u 

Borĉu (XV) 
V: 224 
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ţupan жƔпɑɴь 

ʜ Бɑɴʜ пʜсɑχь κ ʜʌє жƔпɑɴь ɑʒъ пʜсɑχъ дєсʜвоʜ 

  … ɑБ ʜ ɑʒъ пʜсɑχь сє пʜсɑ  ɑдоχɴɑ κ ъстʜѣɴɴь 

дєсѣɴь ьɑть … євʜть пʜсɑ (Ɣ) дьɴʜ Бɑɴ(ɑ) 

стѣпɑɴ(ɑ) БогƔ дɑʜ ʒьд ɑвʜє ɑ мь(ɴ)ѣ жʜвоть ɑʒь 

пʜсɑ оБ ɑдь сʜүь мʜʌгост 

Kulinova ploĉa, 

natpisi u 

krugovima 

Biskupići-

Muhašinovići 
kod Visokog 

(XIV) 

V: 254 

ţupana жоyпɑɴɑ 

† вь ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ ст го дχ ɑ сє ʌєжʜ  ɑБɑ Бж ʜɑ 

поʌʜχ ɑɴʜ⊦ɑ ɑ ʒовомь мʜ ьсκʜмь госпо⊦ɑ 

 ɑдɑүɑ жоyпɑɴɑ ɴєɴьцɑ үʜχо ʜћɑ κƔүьɴʜцɑ ɑ 

ɴєвѣстɑ жƔпɑɴɑ в ɑтьκɑ ʜ сʌƔгє дɑБʜжʜвɑ ʜ 

тєпьүʜıє  стʜпьκɑ ɑ κьүʜ жƔпɑɴɑ мʜʌьтѣɴɑ 

д ɑжʜвоıє вʜκɑ ɑ κɑʒɴьцƔ сɴʜκƔ сєст ɑ ɑ постɑвʜ 

сь Бѣʌѣгь ɴє сɴ ь дɑБʜжʜвь с Бжʜωмь помощʜю 

сɑмь (с) своʜмʜ ʌƔдьмʜ ɑ вь дɴ(ʜ) гдɴɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ 

Polihranija 

Radaĉa 

Veliĉani u 

Popovu polju 
(1377-1391) 

V: 102 

ţupana жƔпɑɴɑ 

† ɑ сє ʌєжн кɴєʒ вʌɑднсʌɑвь жƔпɑɴɑ ɴнкоʌє снɴь 

Бɑɴɑ стѣпɑɴɑ ɴєтн ɑ ʌєжн ɴɑ свон ʒємʌн ɴɑ 

пʌємєто ɑ пнсɑ помоүɑɴь 

knez Vladislav 

Vranjevo Selo 

kod Neuma 

(poslije 1363) 

V: 24 

ţupana жƔпɑɴɑ 

† вь ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ ст го дχ ɑ сє ʌєжʜ  ɑБɑ Бж ʜɑ 

поʌʜχ ɑɴʜ⊦ɑ ɑ ʒовомь мʜ ьсκʜмь госпо⊦ɑ 

 ɑдɑүɑ жоyпɑɴɑ ɴєɴьцɑ үʜχо ʜћɑ κƔүьɴʜцɑ ɑ 

ɴєвѣстɑ жƔпɑɴɑ в ɑтьκɑ ʜ сʌƔгє дɑБʜжʜвɑ ʜ 

тєпьүʜıє  стʜпьκɑ ɑ κьүʜ жƔпɑɴɑ мʜʌьтѣɴɑ 

д ɑжʜвоıє вʜκɑ ɑ κɑʒɴьцƔ сɴʜκƔ сєст ɑ ɑ постɑвʜ 

сь Бѣʌѣгь ɴє сɴ ь дɑБʜжʜвь с Бжʜωмь помощʜю 

сɑмь (с) своʜмʜ ʌƔдьмʜ ɑ вь дɴ(ʜ) гдɴɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ 

Polihranija 

Radaĉa 

Veliĉani u 

Popovu polju 
(1377-1391) 

V: 102 

ţupana жƔпɑɴɑ 

† вь ʜмє ωц ɑ ʜ сɴ ɑ ʜ ст го дχ ɑ сє ʌєжʜ  ɑБɑ Бж ʜɑ 

поʌʜχ ɑɴʜ⊦ɑ ɑ ʒовомь мʜ ьсκʜмь госпо⊦ɑ 

 ɑдɑүɑ жоyпɑɴɑ ɴєɴьцɑ үʜχо ʜћɑ κƔүьɴʜцɑ ɑ 

ɴєвѣстɑ жƔпɑɴɑ в ɑтьκɑ ʜ сʌƔгє дɑБʜжʜвɑ ʜ 

тєпьүʜıє  стʜпьκɑ ɑ κьүʜ жƔпɑɴɑ мʜʌьтѣɴɑ 

д ɑжʜвоıє вʜκɑ ɑ κɑʒɴьцƔ сɴʜκƔ сєст ɑ ɑ постɑвʜ 

сь Бѣʌѣгь ɴє сɴ ь дɑБʜжʜвь с Бжʜωмь помощʜю 

сɑмь (с) своʜмʜ ʌƔдьмʜ ɑ вь дɴ(ʜ) гдɴɑ κ ɑʌɑ 

тв ьтκɑ 

Polihranija 

Radaĉa 

Veliĉani u 
Popovu polju 

(1377-1391) 

V: 102 

ţupana жƔпɑɴɑ 

† ɑ сє ʌєжʜ госпоѣ гоʜсɑвь κћʜ ю ʜѣ Бɑωшʜћɑ ɑ 

κƔћьɴʜцɑ воєводє  ɑдʜүɑ ɑ п ʜстɑ Ɣ κƔћʜ 

κɑʒɴцɑ сɑɴκɑ ʜ жƔпɑɴɑ Бʜʌʜѣκɑ с поүтєɴʜємь ʜ 

п ʜѣ свою вʜ Ɣ ʜ вʜшɴƔ сʌɑвƔ 

gospoja Gojsav 
Biskup kod 

Konjica (1398) 
V: 178 

ţupanica жƔпɑɴнцɑ 
ɑ сɑ жƔпɑɴнцɑ рƔдн прн(тє)шкн дɑɴ кто дɑ сн 

ʒɴɑдɑшє 
ţupanica Rudi 

Gorica kod 

Stoca (XV) 
V: 54 

Ţupanovića жƔпɑɴовнћɑ ɑ сн кɑмн пɑвʌɑ жƔпɑɴовнћɑ 
Pavao 

Ţupanović 

Gradina kod 

Gacka (XV-
XVI) 

V: 163 

ţupanu* жƔпɑɴƔ 

ɑ сє ʌєжʜ с снɴом рɑднсɑвомь ɑ с(є) ʌєнжє ɴɑ 

свон пʌємєɴнтон овɑн кɑмнɴ ɴєɴɑд отɑц с вєүɴє 

помєɴн постɑвн снɴƔ мом жƔпɑɴƔ рɑдɑɴƔ н 

снɴƔ мƔ 

 

Šipovac u 

Podveleţju kod 

Mostara (XV-
XVI) 

V: 174 

ţupi жƔп  

† Ɣ ʜмэ оцɑ ʜ сɴɑ ʜ стɑго дχ(ɑ) ɑ сэ цκʜ ɑћʌɑ 

мʜʌɑ ɑ ʒʜдɑ  Ɣ κъ смʜ ъ сʜɴъ г эвъ жƔп  Ɣ  Ɣɴъ 

ʜ ж(є)ɴɑ эгɑ пɑ(в)ʜцɑ 

Humaĉka ploĉa 
Humac kod 
Ljubuškog (XI) 

V: 14 
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