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„TRGOVAČKI PROMET NA  
TRIDESETNICI BROD  
OD 19. STUDENOGA 1719. DO 
KRAJA LIPNJA 1721.”                            
 

Tridesetnica Brod bila je jedna od graničnih tride-

setnica na prometnom pravcu iz Bosne, odnosno 

Osmanskog Carstva u Habsburšku Monarhiju. Na 

ovoj su tridesetnici ulazili u Habsburšku Monarhiju 

osmanski trgovci iz bosanskog ejaleta. Analiziraju-

ći zapisnike ove tridesetnice utvrdio sam da je u 

razdoblju od 19. studenoga 1719. do kraja lipnja 

1721. carinjenju, odnosno pregledu robe pristupio 

131 trgovac iz Osmanskog Carstva i Habsburške 

Monarhije. Međutim, analizom zapisnika trideset-

nice u Mitrovici utvrdio sam da je tadašnji brodski                 

 

tridesetničar varao Dvorsku komoru, odnosno Habsbur-

šku Monarhiju te da od 19. studenoga 1719. do kraja lip-

nja 1721. brodski tridesetničar nije unio podatke o preg-

ledu robe za 38 trgovaca iz Broda i drugih naselja, što je 

gotovo 3/10 svih trgovaca koje brodski tridesetničar unio 

u zapisnik brodske tridesetnice (29,00 %). Pri tome je 

brodski tridesetničar oštetio Dvorsku komoru za 50,81½ 

forintu.  

Pošto sam na temelju izvršene analize zapisnika trideset-

nice Mitrovica, utvrdio imena trgovaca koji su sigurno 

pristupili brodskoj tridesetnici i podvrgli svoju robu preg-

ledu, odlučio sam ih uvrstiti među trgovce koje sam obra-

dio kao trgovce koji su bili na brodskoj tridesetnici, čime 

su trebali biti uvedeni u zapisniku iste tridesetnice. 

Na ovom predavanju obrađena je trgovačka aktivnost 

brodskih trgovaca, kao i trgovaca iz drugih dijelova 

Habsburške Monarhije te trgovaca iz Osmanskog Car-

stva, koji su pristupili s robom brodskoj tridesetnici. Pri 

tome ću prikazati rezultate dobivene analizom 

dopremljene robe, načina transporta, vrijednosti 

robe te mjesta otpreme nabavljene robe.  

Najviše trgovaca koji su pristupili pregledu robe 

na brodskoj tridesetnici bilo je s područja Habs-

burške Monarhije, a nešto manje trgovaca s pod-

ručja Osmanskog Carstva. Među trgovcima iz 

Habsburške Monarhije najviše ih je bilo iz Bro-

da i slavonske Vojne krajine.  

Većina trgovaca dopremila je robu kopnenim 

putem, a tek je manji broj trgovaca rijekom Sa-

vom, uglavnom nizvodno, a samo rijetko uzvod-

no. Većina trgovaca dopremala je robu manje 

vrijednosti, a tek manji dio trgovaca dopremio je 

robu veće vrijednosti (više od 200 forinti). 

Glavno područje istraživanja:  

gospodarska povijest slavonskih vlastelinstava 

Više informacija o dr. sc. Milanu Vrbanusu možete 

vidjeti na: http://hipsb.hr/istrazivaci/znanstvenici/

dr-sc-milan-vrbanus/ 
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