
Табела 5.2. Спецификација предмета  

 
Студијски програм : Основне академске студије историје 

Назив предмета: ИСТОРИЈА СРБИЈЕ У 19. И ПОЧЕТКОМ 20. ВЕКА 

Наставник/наставници: Сузана Рајић, Данко Леовац 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: Редован упис године и редовно похађање наставе у складу са Статутом Факултета. Студенти 
историје могу слушати предмет ако су положили све испите са прве године студија. 

Циљ предмета 

Упознавање са најважнијим проблемима и приликама у којима је настајала и развијала се нововековна 
српска држава, од избијања Српске револуције до краја Првог светског рата. 

Исход предмета  

Стицање основних знања о стварању и развоју Србије у 19. и почетком 20. века. Развој способности за 

самостално тумачење појава и процеса. Стицање компетенција за креативну примену стечених темељних 
знања. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Теоријска настава обухвата предавања о основним проблемима и токовима историје Србије у 19. и 

почетком 20. века. Тежиште је на проблемима борбе за ослобођење од османске власти, најважнијим 

аспектима Српске револуције, стицању аутономног положаја и стварању аутономне Кнежевине Србије, 

унутрашњој и спољној политици, борби за независност. Важан сегмент представља стицање независности 

и даљи развој Кнежевине, потом Краљевине Србије. Посебна пажња посвећена је реформама, различитим 

државним и друштвеним процесима, спољној политици и односу према великим силама. 

 
Практична настава  

Практична настава састоји се од две целине – консултација са мањим групама студената ради припрема 

њихових самосталних радова о појединим проблемима и, потом, саопштавања резултата пред осталим 

полазницима наставе, као и расправе о њима. Циљ је да се студенти оспособе за самосталан рад, научно 

аргументовање и критичко преиспитивање извора и литературе, као и да своја сазнања презентују у 
усменој и писаној форми. 

 

Литература:   

С. Рајић, Д. Леовац, Историја српског народа у 19. и почетком 20. века: српска држава у 19. веку. 

Уџбеник, Београд 2018. 

Р. Љушић, Српска државност 19. века, Београд 2008.    
 

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

Методе извођења наставе 

предавања, вежбе, индивидуалне консултације.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  Поена 

активност у току предавања  писмени испит  

практична настава  усмени испит 50 

колоквијум-и 40 ..........  

семинар-и 10   
 


