
 

Табела 5.2. Спецификација предмета  
 

Студијски програм: Основне академске студије историје 

Назив предмета: СРПСКИ НАРОД ПОД ТУРСКОМ ВЛАШЋУ ОД ПОЧЕТКА 16. ДО КРАЈА 18. 

ВЕКА 

Наставник/наставници: Сузана Рајић, Милош Јагодић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: 

Циљ предмета 

Проширивање раније стечених знања о слабо истраженим проблемима историје српског народа под 

турском влашћу. 

Исход предмета  

Развијање способности код студената да уоче најважније процесе, критички промишљају и адекватно 
протумаче различите и сложене аспекте историје српског народа под влашћу Османског царства од 

почетка 16. до краја 18. века. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Предавања о појединим крупним и слабо истраженим проблемима из историје Срба под влашћу Османског 

царства: организација турске власти, правни систем, анализа привредних прилика и аграрних односа, 

положај становништва, демографске промене на ширем простору и мањим областима, улога појединаца у 

историјским збивањима, променама унутар појединих националних и друштвених установа и чиниоцима 

(спољни и унутрашњи) који су их условили.  

Практична настава  

Вежбе, рад на историјским изворима. У практичној настави водиће се посебно рачуна о научном 

опредељењу полазника и она обухвата научне разговоре о изворима, дометима постојеће литературе и о 
могућим правцима истраживања, као и о резултатима усмено или писмено саопштених истраживачких 

резултата. 

Литература:   

Душанка Бојанић, Турски закони и законски прописи из XV и XVI века за смедеревску, крушевачку и 

видинску област, Београд 1974.  

Олга Зиројевић, Турско војно уређење у Србији 1459–1683, Београд 1974.  

Милан Васић, Исламизација на Балканском полуострву, Источно Сарајево 2005.  

Бранислав Ђурђев и др, Кануни и канун-наме за Босански, Херцеговачки, Зворнички, Клишки, Црногорски и 

Скадарски санџак, Сарајево 1957.  

Милан Васић, Мартолоси у југословенским земљама под турском владавином, Сарајево 1967.  

Мехмед Беговић, Извори турског права од XIV до XIX века, Историјски часопис XVI–XVII (1966–1967), 

45–54. 

Халил Иналџик, Османско царство. Класично доба 1300–1600, Београд, 2003. 
Допунска литература се одређује за сваког студента појединачно према његовим интересовањима и 

потребама наставе  

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

Методе извођења наставе 

Настава обухвата предавања, вежбе, индивидуалне консултације, дискусије, самосталне анализе 
литературе, конципирање истраживачког рада.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  Поена 

активност у току предавања  писмени испит 50 

практична настава  усмени испит  

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и 20   

  


