
Табела 5.2. Спецификација предмета  

 
Студијски програм: Основне академске студије историје 

Назив предмета: ВИЗАНТИЈСКА ЕКОНОМИЈА: ГРАД, ЗЕМЉА, ПРОИЗВОДЊА, ПОРЕЗИ И 

ТРГОВИНА 

Наставник/наставници: Влада Станковић, Радивој Радић, Драгољуб Марјановић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Уписана четврта година и дати сви испити са друге године за студенте са Одељења за историју, 
уписан одговарајући семестар на осталим одељењима. 

Циљ предмета 

Представљање и анализа основних елемената византијске економије, кроз приказ развоја градске и аграрне 

привреде, византијског новчаног система, сложеног система пореза и разгранате трговине унутар и изван 
граница Византијског царства. 

Исход предмета  

Усвајање знања и разумевање собина и основних елемената византијске економије, која је допринела 
ненадмашној снази Виазтнијског царства током највећег дела средњег века. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Византијско царство почивало је од самих почетака на снажној економији, разгранатој привреди и 

трговини и снажном монетарном систему, по чему се издвајала од свих осталих средњовековних држава. 

Као снажна централистичка држава, Византија је имала строго уређену и јасно дефинисану економску и 
пореску политику, сложен систем прописа, дажбина и одредаба који је омогућавао велике приходе држави 

и тиме снажио и њену политичку моћ, дипломатију и снажан утицај и далеко изван граница Царства. 

Предмет Византијска економија: град, земља, производња, порези и трговина представља најважније 

елементе економског система моћног Византијског царства: њене природне и људске ресурсе; богату и 

разноврсну производњу, која је својом техничком напредношћу одржавала Царство у надређеном положају 

у односу и на исток и на запад током највећег дела средњег века; најважније порезе, готово увек убиране у 

новцу, начин прикушљања пореза и пореске спискове, који су представљали једне од најважнијих 

докумената у царској администрацији и пружали детаљне податке о поседима на читавој територији 

Царства и о пореским обвезницима и њиховој имовини; најважније елементе организоване византијске 

трговине која је допринела огромном богатству у Царству, најчешће прикупљеном у престоници 

Цариграду и осталим великим градским центрима. 
Практична настава  

Практична настава се састоји из анализе одабраних текстова, пре свега извора који се односе на порезе и 

трговину, законских одредби које регулишу екомонску производњу и продају и коју пружају живу слику 
византијске економске делатности. 

Литература  

A. Laiou (ed.), The Economic History of Byzantium from the Seventh through the Fifteenth Century, Washington, 

D.C., 2002. 

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

Методе извођења наставе 

Настава ће се изводити комбиновањем предавања и вежби, а предвиђено је и да студенти ураде један 
семинарски рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит  

практична настава  усмени испит 60 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 20   

 


