
Табела 5.2. Спецификација предмета  
 

Студијски програм: Основне академске студије историје 

Назив предмета: ГРЧКИ ПОЛИС И ФЕДЕРАЦИЈЕ ОД АРХАЈСКОГ ДО 

ПОЗНОХЕЛЕНИСТИЧКОГ ПЕРИОДА 
Наставник/наставници: Мирко Обрадовић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема претходних услова 

Циљ предмета Упознавање са основним токовима развоја грчког полиса и разлозима за настајање 
политичких и државних савеза у хеленском свету од архајског до познохеленистичког периода. 

Исход предмета Стицање основних знања о настанку и развоју грчког полиса, његовим институцијама, као 

и о карактеристикама државних савеза и надполисних организација у хеленском свету од архајског до 

познохеленистичког периода. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 

Изучавају се политичке и међудржавне прилике у грчком свету у архајском, класичном и хеленистичком 

периоду које су водиле настајању и развоју грчког полиса, с једне стране, као и јачању идеје федерализације 

и стварања политичких савезништава која су надилазила идеју полиса као града државе, с друге. Истражује 

се структура полиса као основног и преовлађујућег типа државне организације у Хелена. Анализирају се 

политички и верски савези архајске епохе (амфиктионије), преко политичких савеза класичне епохе од 

Пелопонеског под хегемонијом Спарте и Делско-атичког под хегемонијом Атине до бројних коина насталих 
у хеленистичком и римском периоду, често под патронатом хеленистичких владара и Римљана.   

Практична настава  

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

Методе извођења наставе 

Предавања и вежбе 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
 

поена 
Завршни испит  

 

поена 

активност у току предавања  писмени испит  

практична настава  усмени испт 60 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 40   

 


