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Дубровачка репубилка , Срби у Далмацији и Боки Которској. 

 

Дубровник је настао у VII вијеку у подручју Ромејског царства од романских избјеглица из срушеног 
града Епидаура у близи Цавтата. Романи су се населили на једној јадранској хриди поред 
словенског насеља Дубрава. Свој град Романи називају Рагузиум и он временом са српском 
Дубравом постаје један град ДУБРОВНИК. 

У Дубровнику је живјело већинско српско римокатоличко становништво које су Романи звали 
Славини. Живјело је и малобројније романско римокатоличко становништво и најмалобројнији 
православни Срби. 

Дубровчани су били чувени морепловци, бродоградитељи, трговци, дипломате и рибари. 

Дубровник је био у саставу Ромејског царства од VII вијека до 1204. 

Признавали су власт Венеције од 1204. до 1358. Млечани су постављали кнеза на годину дана. 
Једно вријеме Дубровник је признавао врховну власт цара Душана Силног. 

Врховну власт Угарске, Дубровник признаје од 1358. до 1526. Када настају локални органи власти : 
Мало Вијеће, Вијеће Умољених и Велико Вијеће. Дубровачка властела сама бира кнеза на мјесец 
дана. Тада се формира Дубровачка република. 

Дубровник признаје врховну власт Турског султана у периоду 1526.–1806. повремено признавајући 
млетачког Дужда.  

Временом је Дубровник ширио територију на околину. У XIII вијеку Дубровчани заузимају острво 
Ластово. У XIV добијају Стон и полуострво Пељешац од цара Душана , док од цара Уроша добијају 
дио Дубровачке жупе, а острво Мљет запосједају. Добијају од краља Босне Твртка земљиште од 
Дубровника до Стона. Док у XV вијеку купују жупу Кoнавле 

Нагли успон Дубровника је почео у XV вијеку. Имали су низ развијених колонија широм српских 
земаља , а Дубровчани су заузимали битне позиције на дворовима свих српских владара. 

Два велика ударца су поремењтила развој Дубровника. Прво 1667. године велики земљотрес у 
ком је уништена половина Дубровника и други 1690. Турско пустошење Дубровника у рату са 
Светом лигом.Никада више Дубровник није повратио свој најјачи сјај. 

 

 

 



Када су се око Дубровника сукобили с једне стране француске и турске, а са друге руске и 
црногорске снаге 1805.-1806. Дубровник се нашао пред избором, да ли да отвори капије 
Наполеону или руској војсци и Црногорцима. Због западне оријентације и страха од дивљих 
Црногораца, Дубровник је отворио капије Наполеону. Три године касније 1809. Наполеон гаси 
Дубровачку републику и укључује је у Иилирске провинције(Словенија, Ријека, Истра, Далмација, 
Дубровник и Бока Которска) 

Дубровник се одлукама Свете Алијансе на Бечком конгресу 1814. додјељује Хабзбуршкој 
монархији, гдје ће остати до 1918. Када се са одушевљењем прикључио Краљевини Срба, Хрвата и 
Словенаца (Југославији) Током Другог свјетског рата Њемачки и Италијански окупатор је 
Дубровник уврстио у ,,НДХ,, а КПЈ након рата Дубровник уврштава у НР Хрватску(СР Хрватску) 
Након Југословенских грађанских ратова Дубровник 1996. припада Републици Хрватској и у њему 
Срба више нема. 

Далмација 

Венеција је држала скоро читаву Далмацију вијековима , док је Хабзбуршка монархија излазила на 
море код Сења . У свом продору Турци заузимају Макарску Крајину и држе јужне обале источног 
Јадрана. Већинско становништво Далмације били су Срби, а међу њима већина Срби 
римокатолици, православни Срби су чинили мањину. Потом су ту били Романи и Угари. У 
Далмацији су се и Венеција и Аустрија граничиле и сударале са Турцима. Опустјеле крајеве након 
турских продора насељавали су Србима пребјезима из Турске, који су појачавали одбрану од 
турских напада. Тако настају ускоци, њихове куле и шанци. Утврђења и војводе, који за Венецију 
ратују против Турака. Током XVII вијека захваљујући Србима шири се територија Венеције у 
Далмацији, па и у Херцеговини. Сва освојена подручја називају се Млетачка Далмација од Истре до 
Боке Которске. Битне ускочке тврђаве биле су Задар , Шибеник, Сињ, Клис и Скарадин.  

Бока Которска 

Крајем XV и почетком XVI вијека Млечани су поражени од Турака у Боки Которској , задржали су 
утврђене Котор, Пераст, Тиват и Паштровиће. Захваљујући Србима у борбама с Турцима добијају се 
и Рисан и Херцег Нови. Тако да је сва Бока XVII вијеку припала Венецији. 

Истра 

Венеција је држала западну обалу,а Аустрија унутрашњост Истре. У градовима су још од средњег 
вијека живјели Романи, а околина је била словенска. Аустрија насељавала њемачке официре и 
трговце .Због ратова и епидемија становништво Истре је било проријеђено. У XVI вијеку Млечани 
насељавају Србе из Далмације.Током  XVII вијека насељавају се Срби из Босне, Херцеговине и Црне 
Горе. 

Млетачком Далмацијом је управљао генерални провидур из Задра. Села су имала одређену 
аутономију ,а у градовима је била млетачка управа. 


