
Табела 5.2. Спецификација предмета  

 
Студијски програм: Основне академске студије историје 

Назив предмета: ДРУШТВЕНА СТРУКТУРА У СРЕДЊОВЕКОВНОЈ СРБИЈИ 

Наставник/наставници: Марија Копривица 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема  

Циљ предмета 

Упознавање са социјалном структуром  стсновништва средњовековне Србије. Сагледавање положаја 

одређених друшвених група, њихових права и обавеза.  Праћење друшвених процеса, уочавање промена 
насталих током средњег века.  

Исход предмета  

Студенти  се оспособљавају за  рад на историјским изворима. Изграђује се критички приступ у 
истраживању  и адекватно  коришћење научне литературе.  

Упознавање са методологијом  историјског истраживања . 

Разумевање друштвених односа у средњовековној Србији. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

На теоријском делу настсве студентима ће бити предочене разлике између друшвених слојева у 

средњовековној Србији. Обраћује се положај властеле, моћ и утицај овог слоја на политичке прилике.  

Посебо се анализира место влаха у друшвеној сртуктури, њихов положај и обавезе. Раслојавање зависног 

становништва прати се кроз законске одредбе српских извора. Разматра се могућност мобилности на 

друшвеној лествици, као и затварање појединих друшвених група. Прати се упоредно друшвени  проложај 
и пореске овавезе меропаха, сокалника, попова, отрока и других.  

Практична настава  

Рад на историјском изворима, пре свега повељама и законским споменицима српског средег века. 

 

Литература  

М.Благојевић, Меропски и отроци, баштиници и посадници у грбаљском рукопису Душановог законика, 
Глас САНУ. Одељење историјских наука 12 (2004), 21-59. 

М.Благојевић, Закон светога Симеона и светога Саве, Сава Немањић-Свети Сава, Београда 1979, 129-166. 

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

М. Динић, Из историје српског средњег века, Београд 2003 

Р.Михаљчић, Закони у старим српским исправама, Београд 2006. 

С.Ћирковић, Работници, војници, духовници,  Друштво средњовековног Балкана, Београд 1997.  

С.Мишић, Српско село у средњем веку, Београд 2019. 

Душанов Законик, прередио и превео Н.Радојчић, Београд 1960. 

М.Шуица, Немирно доба српског средњег века, властела обласних господара, Београд 2000 

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

Методе извођења наставе 

Индивидуални и групни рад. Рад на изворима. Компаративна метода. Дискусија и дијалог. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испт 60 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 30   

 


