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ОДЕЉЕЊЕ ИСТОРИЈСКИХ НАУКА





Вујадин Иванишевић

Методолошки приступ
у проучавању новца

средњовековне Србије



Предавање одржано на 3. скупу Одељења историјских наука,
27. марта 2019. године.



1. Увод

Проучавање новчарства средњовековне Србије подра-
зумева анализу обимне грађе, од писаних извора сачуваних 
у архивама до налаза новца похрањених у музејским збир-
кама и бројним колекцијама. Мали број сачуваних писаних 
извора, који пружају сумарне податке о новцу и ковницама, 
недовољни су за темељна тумачења историје новчарства. Са-
чувани подаци у Државном архиву у Дубровнику, српским 
средњовековним писаним споменицима, архивима у Котору, 
Венецији, Болоњи и другим, пружају ретке податке о нов-
чаним емисијама, вредности новца, пословима везаним за 
ковнице и др. 

Штури историјски извори о српском средњовековном 
новцу су усмерили истраживаче на проучавање новца и 
опредељивање емисија на основу натписа, представа, стил-
ских одлика, тежине, остава новца и др., уз често запоста-
вљање података у сачуваним средњовековним документима. 

Изучавање српског средњовековног новчарства треба 
да почива, у првом реду, на подацима у вези са историјским 
изворима који, иако малобројни, указују на поједине важне 
аспекте ковања новца. Други корак представља проучава-
ње нумизматичке грађе у складу са савременим методоло-
шким приступом. Ово подразумева обраду целокупног фонда 
– како остава тако и великих колекција – зарад потпуног 
уви да у новчане емисије. У питању је свеобухватна анали за 
сти ла, технологије ковања, коришћења алата – пунци, про-
учавања калупа, тежина, финоће и посебно односа према 
другим емисијама. Важну улогу има познавање монетарне 
политике, улоге новца и организације ковница, као и тех-
нологије ковања у средњем веку. Посебно место припада 
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опредељивању сваке емисије или ковања на основу анализа, 
у првом реду остава новца, које омогућавају утврђивања ре-
доследа и обима ковања.

Супротно овим начелима савременог приступа у про-
учавању средњовековног новчарства, новац се анализира 
површно, засебно од историјских извора, других савремених 
ковања и посебно ван историјског, економског и монетарног 
контекста, што доводи до кривог опредељења ковања и низа 
погрешних закључака. 

Овим путем је пошао немали број „истраживача колек-
ционара“, приређујући студије, па и каталоге новца, одба-
цујући основне методолошке постулате и задржавајући се 
на површном тумачењу српског средњовековног новца. На 
жалост, овај приступ је присутан и у академским кругови-
ма.1 У нашем даљем излагању нећемо се задржати на овим 
делима, већ ћемо указати на методологију истраживања која 
нас води не само ка јасном опредељивању емисија новца већ 
и ка тумачењу новчане политике српских владара.

2. Динари са заставом – de bandera

За ову прилику анализирали смо једну од најважнијих 
емисија српског средњовековног новца – првих српских 
динара, познатих као динари са заставом – de bandera. Реч 
је о општепознатом ковању српских краљева на којима је на 
аверсу приказан Христ који седи на престолу са високим на-
слоном, док је на реверсу лево представа краља који прима 
заставу од Св. Стефана, десно (Слика 1). Ова ковања предста-
вљала су верну копију венецијанског гроса, општеприхваће-
ног новца у медитеранском свету и на балканском простору. 
Постоје две главне врсте: са натписима STEFANVS – R/E/X – 
S – STEFAN, односно VROSIVS – R/E/X – S STEFAN. Шиме 
Љубић, аутор знаменитог дела Опис југославенских новаца, 
издатог у Загребу 1875. године, определио је прву врсту као 
емисије краља Стефана Драгутина (1276–1282/1316), док је 
другу разврстао на ковања краља Стефана Уроша I (1243–
1276), односно Стефана Уроша II Милутина (1282–1321). 

1 Д. Недвидек, Српско средњовековно новчарство из периода кра-
љевине, Нови Сад 2017. Аутор је дао низ нових произвољних атрибуција 
новца. 
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Јосип Бруншмид је међу првима ова ковања доделио краљу 
Милутину.2 Грегор Чремошник, Растислав Марић и Сергије 
Димитријевић задржали су опредељење које је изнео Ш. 
Љубић.3 У новије време, Војислав Јовановић и Вујадин Ива-
нишевић су их, први на основу анализе оставе из Тетова, а 
други на основу анализе целокупне грађе емисије са леген-
дом VROSIVS – R/E/X – S STEFAN, одредили као ковања 
краља Милутина.4 У најновијој „студији“ Д. Недвидек је, без 
чврстих аргумената и сасвим произвољно, емисије динара са 
заставом са натписом STEFANVS – R/E/X – STEFAN подвео 
под ковања Стефана Првовенчаног (1196–1228) и краља 
Драгутина, а оне са легендом VROSIVS – R/E/X – S STEFAN 
као емисије краља Стефана Уроша I.5

3. Извори

У нашој анализи динара са заставом разматрали смо, на 
првом месту, писане изворе као непосредна сведочанства о 
емисијама новца, вредности новца, ковницама и др. Први 
помен динара са заставом – denarii de Brescoa de bandera, 
налазимо у Дубровнику у једној листини из 1283. године са-
чуваној у Државном архиву у Дубровнику, у којој се поред 
назива новца појављује и место њиховог ковања, рудник 
Брсково. Кључне податке пружају нам подаци из Државног 
архива у Венецији, према којима се српски динари појављују 
већ 1280. године. Према овим списима, надзорници венеци-
јанске ковнице су се обавезали, на основу одлуке Млетачке 

2 J. Brunšmid, Najstariji hrvatski novci, Vjesnik hrvatskog arheološkog 
društva VII 1904, 182, нап. 3.

3 Г. Чремошник, Развој српског новчарства до краља Милутина, Бео-
град 1933, 30-32; Р. Марић, Студије из српске нумизматике, Београд 1956, 
27–49, 75; С. Димитријевић, Каталог српског средњовековног новца, Бео-
град 2001, 3–20: врсте 4–6; 43–49: врсте 20–21.

4 В. Јовановић, Остава средњовековног новца из Тетова, Нумизмати-
чар 3, 1980, 169–180; V. Ivanišević, Le début du monnayage des gros serbes, 
Actes du XIe Congrès International de Numismatique, Louvain-la-Neuve 1993, 
203–207 ; В. Иванишевић, Новчарство средњовековне Србије, Београд 
2001, 96–98. 

5 Д. Недвидек, нав. дело, 186–215: само једна емисија динара са за-
ставом (бр. 6.12) опредељена је као ковање краља Милутина, тачније као 
заједничка емисија са краљем Драгутином. Треба нагласити да се овде не 
ради о редовном ковању, већ о оновременој имитацији. 
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републике од 24. априла 1280. године, да ће мењати мле-
тачке гросе за брсковске динаре pondus per pondus. Судећи 
према овој вести, финоћа српских динара је била слична 
оној венецијанског новца. Већ после две године забрањује 
се оптицај српских динара у Венецији и на њеној широј те-
риторији, изузев Дубровника. Према одлуци Великог већа од 
3. маја 1282. године, динари су се морали пресећи и предати 
ковници. Било је дозвољено држање свега 12 динара, а по-
седовање веће количине повлачило је казну одузимањем 
10%, док је остатак био наплаћиван као ковина. Већ после 
неколико месеци санкције обухватају и друге територије, 
давањем налога кнежевима Задра и Дубровника и конзулима 
у Апулији, Драчу и Котору да наложе трговцима у помену-
тим местима да не шаљу динаре у Венецију, изузев пресече-
них. Казне се у Венецији пооштравају 1290. године, када се 
у случају примања динара одређују глобе које подразумевају 
конфискацију 50% замењеног новца. Да се ради о динарима 
са заставом дознајемо из једне уредбе из 1292. године у којој 
се наводе динари из Брскова или Рашке и сав други новац 
направљен по угледу на наш (венецијански) новац. У одлуци 
од 24. јуна 1294. године први пут се наводи финоћа српских 
динара као стерлинг сребра и одређује се курс у вредности 
од 28, односно 25 пиколија у слободном оптицају. Млетач-
ки гросо је вредео 32 пиколија. Новом уредбом од 30. маја 
1299. године одређена је нова вредност српским динарима 
у висини од свега 24 пиколија. Поред тога, било је одређено 
надзорницима ковница да сваки месец проверавају да ли је 
дошло до смањења вредности српског динара.

Услед прилива већих количина српског новца и његове 
очигледне флуктуације, у Венецији је 1304. године формиран 
посебан уред за контролу и потискивање брсковских динара 
officialibus de super denariis Brescoe, чији су чиновници кон-
тролисали товаре приватних галија. Поред овога, градским 
уредима је било наређено да претапају рашке гроше.6 

О оптицају и паду вредности српског новца, динара са 
заставом, налазимо важне податке у архиви града Болоње. 
Вести се односе на 1305. годину и на српске динаре, познате 
у овим изворима као veneziani di Rassi, који су потиснули 
локални градски новац из оптицаја. На основу ових вести 

6 О подацима из дубровачког и венецијанског архива види: В. Ивани-
шевић, нав. дело, 37−39, са наведеном литературом. 
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дознајемо да је одређена нова вредност српских динара са 
20 на 19 болоњских денара пиколија, да би након два месеца 
били забрањени. До забране употребе динара није дошло 
због велике количине српских динара у оптицају, посебно 
старих рашких гроса, те су градски саветници донели одлуку 
о различитим курсевима српског новца. Према овој одлуци 
одређен је курс од 20 болоњских денара пиколија за старе 
динаре, односно 18, 16 или само 12 болоњских денара пико-
лија за њихове нове емисије.7 

На основу наведених података из венецијанског и болоњ-
ског архива јасно се може пратити оптицај динара са заста-
вом, од њихове појаве око 1280. године и сличне вредности 
као венецијански гросо, до 1305. године када је њихова вред-
ност драстично пала на свега 12 болоњских денара пиколија. 
Последње вести о српским динарима – veneziani di Rassi – 
указују да су динари са заставом ковани у великим и бројним 
емисијама. Ово се поклапа са владавинама српских краљева 
Драгутина и Милутина.

4. Анализа новца

Следећи корак у нашој анализи је представљало про-
учавање нумизматичке грађе, у првом реду остава новца у 
којима су похрањени динари са заставом. Ове анализе су 
имале за циљ дефинисање и утврђивање емисија динара са 
заставом, који су ковани, како смо видели, дуги низ година 
и сасвим је извесно у великом броју различитих ковања. Из-
двајање емисија је извршено према стилским одликама, нат-
писима, тежини, финоћи уколико су постојали подаци, калу-
пима и сличностима и директним везама са другим новча-
ним врстама. Након овога, урађена је анализа састава остава 
на основу чега је успостављен редослед новчаних емисија, 
као и њихово оквирно датовање, захваљујући томе што је 
са српским динарима често био похрањен венецијански и 
угарски новац, као и друга савремена ковања. 

7 G. B. Salvioni, Il valore della lira bolognese, dalla sua origine alla fine del 
secolo XV, Atti e memorie della Deputazione di Storia Patria per la Romagna 
16, 1898, 313−322, репринт 1961, 13−24; F. C. Lane, R. C. Mueller, Money 
and Banking in Medieval and Renaissance Venice, I − Coins and Moneys of 
Account, Baltimore 1985, 265−267; В. Иванишевић, нав. дело, 39−41.
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Предмет наше анализе представљала је остава из По-
стење, која је на основу венецијанског новца Петра Градени-
га (1289–1311), а посебно крстатих динара краља Милутина, 
датована у 1311/1315. годину. Остава из Постења је одабрана 
јер се ради о највећем сачуваном налазу динара са заставом, 
695 примерака и једном од последњих налаза динара са за-
ставом, у оквиру којег срећемо прву емисију новог ковања, 
крстате динаре – 7 примерака. Важно је напоменути да је 
остава сачувана у интегралном облику, што је омогућило 
сагледавање налаза у целини. На основу стилских одлика, 
слова, система ознака, метрологије и финоће, издвојено је 8 
основних емисија8 (Слика 1).

Почетну емисију представља редак динар краља Драгу-
тина, чије се ковање може ставити на почетак његове вла-
давине (емисија S0). У прве две главне емисије сврстани су 
динари који су најближи узору, венецијанским гросима по 
свом стилу, словима, метрологији и финоћи (емисије S1–S2 
и V1–V2). Додајмо да српски динари копирају стил венеци-
јанских гроса, које по први пут срећемо на емисијама дужда 
Ранијера Зена (1253–1268), у чије је време очигледно дошло 
до промене резача калупа – intaiator-а.9

Даљи след емисија динара са заставом пратимо кроз 
њихов развој, који се огледао у удаљавању од првобитног 
узора. Представе на новцу се схематизују, слова се транс-
формишу и постају неправилна, умножавају се знаци, како 
на аверсу, тако и на реверсу, док тежина новца почиње да 
варира у односу на првобитне емисије, са сталном тенден-
цијом опадања (емисије S3–S4 и V3–V8) (сл. 1.). Последња 
емисија динара са заставом је издвојена на основу стила, 
који је врло близак наредној великој емисији српског новца 
крстатим динарима, детаљно описаним у студији Михаила 
Динића.10

Кључни елемент за ближе одређење прве четири емисије 
представља чињеница да се оне појављују у комбинаци-
ји са два различита натписа: STEFANVS R/E/X S STEFAN 
и VROSIVS R/E/X S STEFAN, што сасвим јасно наводи да 
се ради о серијама које су коване истовремено за краљеве 

8 V. Ivanišević, Le début du monnayage…, 203–207.
9 Види: N. Papadopoli, Le monete di Venezia I, Venezia 1893.
10 М. Динић, Крстати грошеви, Зборник радова Византолошког ин-

ститута 1, 1952, 86−112.
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Слика 1: Емисије динара са заставом краљева Драгутина (S0–S4) и 
Милутина (V1–V8).
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Драгутина и Милутина.11 Мање стилске разлике у оквиру 
прве две емисије одраз су одступања у хронологији ковања 
ових емисија.

Да је реч о емисијама ова два владара показују и садржа-
ји остава новца. У депоима који потичу са територије краља 
Милутина (Постење у области Рас) доминирају његове еми-
сије, док у оставама са севера налазимо у највећем проценту 
новац краља Драгутина (Тишевица у близини Враце). Исти 
је случај и са имитацијама новца, у јужним областима криво-
твори се превасходно новац краља Милутина, а у северним 
ковања краља Драгутина (Табела 1).

Врста Варијанта

Оставе

Тетово
(око 1280)

Верона
(око 1284)

Рудине
(1291)

Себиш
(1290/1300)

Постење
(1311/1315)

Тишевица
(око 1325)

2.1 S0 21

2.1 S1 8 2

3.1 V1 26 3 4 16

2.1 S2 7

3.1 V2 3 275 1

2.1 S3 6 41

3.1 V3 30 48

2.1 S4 9 53

3.1 V4 11 17

3.1 V5 202 16

3.1 V6/V7 70+35 8

3.1 V8 7

2.1 имит. 40

3.1 имит. 1

2.1 S? 1 8

Метролошка анализа емисија је са своје стране пружила 
додатне податке о овим ковањима. Најтеже серије од 2,17 g  до 
оквирно 2 g представљају наше прве две емисије. Код осталих 
емисија тежине новца постепено опадају од 2−1,8 g до свега 

11 В. Иванишевић, Новчарство..., врсте 2.1 (Драгутин) и 3.1 (Милу-
тин). 

Табела 1: Распоред емисија динара са заставом краљева Драгутина 
(врста 2.1) и Милутина (врста 3.1) у појединим оставама новца.
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1,64−1,56 g за поједина ковања. Овај пад јасно указује на 
удаљавање од првобитног новчаног предлошка заснованог 
на венецијанском гросу. На основу анализе тежина новца 
видимо да се код првих емисија динара са заставом водило 
рачуна о тежини новца, будући да налазимо мања одступања 
у тежини (емисије S1–S2 и V1–V2). Код каснијих емисија 
тежине значајно варирају (емисије S3–S4 i V3–V8), што 
указује на слабљење контроле ковања динара и на пад његове 
тржишне вредности, о чему постоје бројна сведочанства за-
бележена у венецијанским и посебно болоњским писаним 
изворима (Графикон 1).

Различита финоћа динара са заставом такође указује на 
постојање већег броја емисија. Захтев венецијанских власти 
о контроли српских динара 1299. године сваког месеца 
указује на велике флуктуације српског новца, како у тежини, 
тако и у финоћи. Прва емисија динара са заставом (емисије 
S1–S2 и V1–V2) садржавала је, како је то раније констатовао 
Г. Чремошник, висок проценат сребра од 96%, слично вене-
цијанском гросу. Већ друга емисија пада на 91%, а четврта на 
80%. Поједина ковања садрже свега 56% сребра.12 

12 В. Иванишевић, Новчарство..., 41, 48, табела 3. 

Графикон 1: Остава Постење – Тежине венецијанских гроса и српских 
динара са заставом (емисије 1–8)
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Податке о датовању ових емисија пружају нам оставе 
новца. У два најстарија депоа са српским динарима, првим 
из Тетова, сакривеним око 1280. године према емисијама 
дужда Јакопа Контаринија (1275–1280), и другим из Вероне, 
похрањеним око 1284. године на основу ковања Ђованија 
Дандола (1280–1289), налазимо прве емисије динара са за-
ставом, који су по својим стилским одликама, као и тежини 
најближи, како смо навели, венецијанским гросима. Овој 
групи би припадала и мања остава из Рудина са три динара 
прве емисије, која је похрањена са једним гросом Јакопа 
Контаринија (1275–1280), са две сребрне наушнице и једним 
сребрним прстеном (Табела 1).

Остале емисије налазимо у бројним познијим оставама 
новца похрањеним у прве две деценије 14. века, што јасно 
указује на њихово ковање у време краљева Драгутина и Ми-
лутина. Српски динари са заставом наставили су да цирку-
лишу и у трећој деценији овог столећа, на шта указује налаз 
из Тишевице у околини Враца, похрањен око 1325. године. 
У њему су склоњене последње емисије динара са заставом, 
као и већи број имитација српског новца. Бугарски новци 
Михаила Шишмана Асена (1323–1330) имали су за дирек-
тан узор последњу емисију српских динара са заставом. Ова 
сличност је навела Теодора Герасимова и Владимира Пенчева 
да претпоставе да је прва емисија Михајла Шишмана Асена 
кована у Србији, што сматрамо мало вероватним.13 Пре је реч 
о истом калупару који је израдио калупе за српске, а касније 
за бугарске владаре.

Почетак ковања крстатих динара означио је реформу 
ковања и стабилизацију тежине и финоће. Тежина је подиг-
нута изнад 2 g, а финоћа на 0,925, ако је судити према једној 
признаници из 1312. године у којој се наводи продаја жита 
за гросе de cruce sterlin. Ова реформа подразумевала је нову 
организацију ковања новца и контролу емисија увођењем 
обележавања новца сиглама – словим ознакама, као и сим-
болима, ради контроле ковница, закупаца ковница и сваке 
емисије понаособ. Крстати динари су уведени 1311. године и 
ковани су закључно са владавином краља Стефана Душана.14

13 Т. Герасимов, Нови монети на цар Михаил Асен, Известия на Бъл-
гарското историческо дружество XVI–XVIII (1940), 88–89; В. Пенчев, 
Колективна монетна находка (XIV в.) от с. Тишевица Врачански окръг, 
Нумизматика 3 (1983), 32.

14 Динић, нав. дело, 86–112. 
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5. Дистрибуција новца

Важан део истраживања усмерили смо на анализу дистри-
буције динара са заставом, која потврђује познате податке за-
бележене у изворима, посебно у архивима Венеције и Болоње. 

На основу историјске грађе можемо пратити оптицај 
динара са заставом у приобаљима Јадранског мора, где сва-
како прво место припада Венецији у коју су стизали товари 
српског сребра, као и новца. Циркулација српског новца била 
је санкционисана низом уредби, које су имале за циљ повла-
чење новца у ковницу и његово претапање, свакако ради снаб-
девања сребром венецијанске ковнице. Кључну улогу је имао 
раније поменути уред чиновника, формиран 1304. године – 
officialibus de super denariis Brescoe – који је, поред осталог, 
контролисао пристигле галије у Венецију. Венеција је још 
ранијих година обавезала своје трговце у Задру, Дубровнику, 
Котору, Драчу и Апулији да не шаљу српске динаре, осим оне 
пресечене. Према подацима из архива у Болоњи, српски новац 
је циркулисао поред Болоње и њене територије и у градовима 
провинција Ромање, Тоскане, Ломбардије и Марке. 

И поред наведених забрана, српски новац, практично 
само динари са заставом, циркулисао је на простору северне 
Италије, на шта указују бројне оставе новца из Лурате 
Абатеа, Вероне, Вилазана, Росоле, Телва, Карибола и Мон-
фалконеа. Депои из Росоле и Карибола садрже већу коли-
чину динара са заставом, први 117, а други 240 примерака. 
Бележимо и једну оставу из Беневента.15 

Да је реч о великим количинама новца указују важни 
подаци из архива у Болоњи. Спроведена истрага међу ме-
њачима новца показала је да је један од њих увезао српског 
новца у вредности од 150 лира di grossi, а други 200 лира 
di grossi након неколико месеци.16 Будући да вредност лире 
di grossi износи 240 гроса, можемо израчунати да је први 
мењач увезао 36.000 динара, а други целих 48.000 динара 
са заставом (veneziani di rassi). Ради се о великој количини 
сребра укупне тежине од око 142 kg. Ове вести јасно указују 
да је продукција динара са заставом била на свом врхунцу. 
Северна Италија је била место одакле се српски новац 
даље дистрибуирао копненим путем, како указују налази из 

15 В. Иванишевић, Новчарство..., 74–76, карта 3.
16 G. B. Salvioni, нав. дело, 13−24; F. C. Lane, R. C. Mueller, нав. дело, 

265–267.
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Белгије, Сен Мартен де Фресна (Француска), Салцбурга (Ау-
стрија), Мирне и Цеља (Словенија), као и морским путем, на 
шта нас упућују налази из Делфа и Коринта (Грчка) и Мале 
Азије. Динари са заставом циркулисали су у великом броју на 
простору Балканског полуострва, али и карпатског простора.

 

6. Величина емисија

У нашем прегледу приступа проучавању новца осврнули 
смо се на посебне нумизматичке методе који пружају, иако 
у теоријским оквирима, важне податке о величини монетар-
них емисија. 

У питању је проучавање калупа и броја коришћених 
калупа за ковање новца. Овај метод се у првом реду користи 
за анализу самих калупа помоћу које је могуће открити 
ковање различитих емисија истим калупом обично аверса 
или реверса. До замене калупа је долазило услед тога што 
се калуп аверса мање трошио и тиме је био комбинован са 
већим бројем калупа реверса. Исто тако, калупи су често 
дорађивани те је помоћу ових интервенција могуће пратити 
след емисија. Поврх тога, алати за израду калупа – пунце 
могле су бити коришћене за израду различитих емисија, које 
је могуће идентификовати на основу понављања истог отиска 
на различитим ковањима. Ове анализе су помогле у иденти-
фиковању горе наведених емисија динара са заставом. 

Захваљујући анализи калупа израчунали смо обим нов-
чаних емисија, у овом случају динара са заставом краља 
Милутина на основу обраде новца из оставе из Постења. На 
основу анализе, добијено је да је 654 динара са заставом овог 
владара ковано са 370 калупа аверса и 446 калупа реверса, 
од тога је већи број кован истим калупима, док је за знатан 
број утврђено да потичу из јединствених калупа: 244 калупа 
аверса и 331 калупа реверса.17 

На основу методе и формула које је предложио Ворен 
Ести, израчунато је да је теоретски изворни број калупа 
авер са износио 979, а реверса 1573.18 Однос калупа аверса и 

17 В. Иванишевић, Обим ковања српског средњовековног новца кра-
љевског периода, у штампи.

18 W. W. Esty, The geometric model for estimating the number of dies, In: 
Quantifying monetary supplies in Greco-Roman times, ed. F. de Callataÿ, Bari 
2011, 43–58.
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реверса износи 1:1,6 што одговара подацима из венецијанске 
ковнице где је познато да је ковничар имао на располагању 
24 горња калупа (torsellos) и 16 доњих калупа (pillas), што 
одговара односу од 1:1,5.19

На основу препостављеног оригиналног броја калупа 
аверса (979) и броја искованих динара једним калупом 
(30.000), можемо израчунати могућ број искованих динара 
са заставом, који је износио 29.370.000 примерака. Број од 
30.000 новчића искованих једним калупом изведен је према 
средњој вредности искованог новца једним калупом аверса 
за ковнице Лондон и Кентербери, која је у периоду од 1281. 
до 1307. године износила 33.383 новчића, а за период од 1307. 
до 1327. године 30.783 примерака. Додајмо да је продукци-
ја ове две енглеске ковнице, према сачуваним регистрима, 
у раздобљу од 1281. до 1310. године, дакле, у време ковања 
динара са заставом, износила целих 392.052.520 пенија.20

Колико су добијене вредности за динаре са заставом 
реалне је питање које сваки истраживач поставља. Одговор 
на ово питање пружа израчунавање, на основу добијених па-
раметара, количине искованог сребра у новац. Она се може 
добити множењем броја динара (29.370.000) са просечном 
количином сребра у једном динару (1,698 g) што даје укупну 
тежину од приближно 50 тона сребра за раздобље од неких 
28 година ковања. На годишњем нивоу то је 1,78 t. Број ис-
кованих динара у овом периоду био је свакако далеко већи, 
имајући у виду да је само у Болоњи 1305. године увезено 
динара тежине од 142 kg сребра, што износи 1/12 горе изра-
чунате годишње производње.

7. Уместо закључка

Изучавање српског средњовековног новца подразумева 
подробну анализу писаних извора, паралелно са проуча-
вањем нумизматичке грађе укључујући целокупан фонд и 
према савременим методолошким приступима. Проучава-
ње појединачних емисија и издвојених примеракa новца, 

19 A. M. Stahl, Zecca: the Mint of Venice in the Middle Ages, Baltimore 
2000, 387. 

20 M. R. Allen, Medieval English Die-Output, British Numismatic Journal 
74, 2004, 45–46.
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истргнутих из општег контекста, води ка погрешним закључ-
цима и кривом опредељењу ковања. Најбољи пример пред-
стављају динари са заставом чије се ковање у нумизматич-
кој литератури ставља у широк временски распон од 1217. 
године до 1320-их година, иако историјски извори и оставе 
новца јасно упућују на њихово ковање и оптицај у раздобљу 
од 1276. до оквирно 1310. године, дакле, у време краљева 
Драгутина и Милутина. 

Да ли је краљ Стефан Урош I ковао новац остаје свакако 
отворено питање. Не треба искључити могућност да неке од 
емисија приписане краљу Милутину припадају овом вла-
дару. Потврду овога могу нам пружити само (недостајући) 
писани извори или оставе новца похрањене у периоду вла-
давине Стефана Уроша I. 
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