
Табела 5.2. Спецификација предмета  

 
Студијски програм : Археологија – основне академске студије 

Назив предмета: Античка нумизматика 

Наставник/наставници: Мирослав Вујовић, Јелена Цвијетић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: положени испити из обавезних курсева Археологија римског периода и Археологија римских 

провинција на Балкану, радно знање једног страног језика 

Циљ предмета 

Студент се упознаје са основама античке нумизматике и важности новца као поузданог извора о 

историјским збивањима. Упознаје се са карактером и значајем остава римског новца у светлу одрђених 

историјских околности, ратних сукоба и унутрашњих превирања. 

Исход предмета  

Полазници курса су стекли знања о античким монетарним системима;  начину утврђивања врсте 

(номинала),  провенијенције и датовања новца;  упознати су са распоредом ковница и монетарним 

реформама током касноцарског периода, као и са оставама римског новца на територији Србије повезаних 

са ратовима и немирима на граници.  Студенти су такође упознати са нумизматичком терминологијом и 

стручном литературом  и оспособљени су за самосталан рад у области античке нумизматике. 

Садржај предмета 

Почеци израде новца (монете Мале Азије), новац грчких градова и колонија, ковање македонскох краљева, 

новац  Скордиска, новац јужнојадранских градова и илирских владара, римски републикански и 

империјални новац; иконографија на новцу као израз политичке, војне и религиозне пропаганде Римског 

царства; провинцијска ковања Горње Мезије и Дакије; оставе са територије Србије повезане са ратовима и 

варварским упадима (оставе из периода дачких ратова; А. Пија и успостављања друге линије лимеса; 

М.Аурелија – траг упада Сармата и Костобока; шест хоризоната остава из 3. века – неспокој због 

варварских упада, узурпатора власти и прогона хришћана; оставе у банатском делу Барбарикума – одраз 

ратова Констанција II против Сармата; оставе из 80 -их година 4. века као манифестација готског разарања 

и 40-их година 5. века, као могућност праћења опсега хунског пустошења); монетарне реформе 

позноримског периода. 

Литература  
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Васић, М.Р. Остава сребрног новца из Великог Црниљева, Београд 2004. 

Vasić, M. R. Nalazi rimskog bronzanog novca iz IV I V veka iz municpijuma Horreum Margi =Trouvaille des 

monnaies de bronze de IV et V siécle en municipe Horreum Margi, Beograd 1990. 

Иванишевић, В. Два налаза римског бронзаног новца IV века са Београдске тврђаве, Нумизматичар 6, 

Београд 1983, 77-98. 

Vasić, M. R. Ostava iz Jablanice (Kupci), Starinar, N.S. XVIII, Beograd 1967,63-82. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 



Методе извођења наставе 

Предавања и вежбе (практичан рад са нумизматичким материјалом) 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Завршни испит   

колоквијум-и 30 писмени испит 70 

 
 
 


