
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 

Назив предмета: СРПСКЕ ЗЕМЉЕ ОД ДРУГЕ ПОЛОВИНЕ 14. ВЕКА ДО 1402. ГОДИНЕ 

Наставник или наставници: Марко Шуица 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: Редован упис докторских академских студија 

Циљ предмета 

Разумевање процеса дезинтеграције Српског царства и настанка нових државних ентитета  под влашћу 

српских обласних господара до стварања Српске деспотовине. Стицање методолошког знања у раду са 

историјским изворима из релевантног периода. Оспособљавање за самостално научно истраживање. 

Исход предмета  

Студент ће бити у стању да: 

 - идентификује и анализира узрочно-последичне везе унутрашње и спољне политике српских 

државотворних области  

-  реконструише друштвене прилике и структуру српских области у периоду друге половине 14. века 

- уочи континуитет и дисконтинуитет одређених политичких, друштвених, привредних и културних појава 

везаних за српске земље у периоду друге половине 14. века 

- селектујe, анализира и пореди различите историјске изворе имајући у виду њихов историјски контекст 
- пореди различита становишта историографије о историјским питањима око којих постоје неслагања  

- доноси закључке утемељене на научним постулатима 

Садржај предмета 

Слабљење и распад Српског царства после смрти цара Душана. Ерозија централне власти, настајање 

предуслова за стварање територија српских обласних господара. Настанак првих обласних господара, 

преношење савладарства на лозу Мрњавчевића. Династички сукоби унутар Српског царства до 1371. 

године. Економска и друштвена ситуација у српској држави до 1371. Јачање обласних господара после 

смрти цара Уроша. Стварање државе кнеза Лазара и области Вука Бранковића до 1389. године. Политика, 

економија и друштвена структура области до Косовске битке. Српске земље од 1389. до 1402. године и 

стварања државе српских деспота.  

Препоручена литература  

Историја српског народа I-II, Београд 1981, 1982. 

Историја Црне Горе II-2, Tитоград 1970. 
М. Шуица, Немирно доба српског средњег века, Београд 2000. 

Р. Михаљчић, Крај Српског царства, Београд 1974. 

Р. Михаљчић, Лазар Хребељановић, историја, култ, предање, Београд 1989. 

С. Ћирковић, Срби у средњем веку, Београд 1995. 

Г.Острогорски , Серска област после Душанове смрти, Београд 1965. 

Ј. Калић, Срби у позном средњем веку, Београд 2001. 

М. Благојевић , Државна управа у српским средњовековним земљама, Београд 1997. 

М. Динић, О Николи Алтомановићу, Београд 1932. 

Б. Ферјанчић, Византијски и српски Сер у XIV столећу, Београд 1994. 

О кнезу Лазару, Зборник радова са научног скупа, Београд 1975. 

К. Јиречек , Историја Срба I-II, Београд 1990. 
М. Шуица, Вук Бранковић, славни и велможни господин, Београд 2014. 

Власт и моћ, зборник радова са научног скупа, Крушевац 2014. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 5 Практична настава: 0 

Методе извођења наставе 

Предавања, консултативна настава 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Семинарски рад – 40 поена, Завршни усмени испит – 60 поена 

 
  


