
Табела 5.2. Спецификација предмета  

 
Студијски програм : Основне академске студије историје 

Назив предмета: ДРЖАВА И ДРУШТВО КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ 

Наставник/наставници: Сузана Рајић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов:  

Циљ предмета 

Упознавање са државним развојем Краљевине Србије, најважнијим институцијама, главним идејним 
правацима и етапама у развоју српског друштва. 

Исход предмета  

Стицање основних знања о држави и друштву Краљевине Србије, усвајање знања и квалитативно 

промишљање. Развој способности за самостално тумачење државних и друштвених образаца. Стицање 

компетенција за креативну примену стечених темељних знања. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Теоријска настава обухвата предавања о држави и друштву Краљевине Србије: територија, становништво, 

власт. Активна настава посвећена је и институцији двора, престоници државе, привреди и финансијама, 

владарима и њиховим супругама, структури насеља (градови, вароши, варошице, села), друштву: 

структура, покретљивост, државно-друштвена и генерацијска периодизација, просвети и просветним 

приликама. Посебна пажња посвећена је демократизацији политичког живота и факторима државне 

нестабилности: геополитички положај, привреда и финансије, страначке сучељености, отежане околности 

за националну интеграцију. 
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:   

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

Василије Крестић, Радош Љушић, Програми и статути српских политичких странака до 1918, Београд 

1991.  

Радош Љушић, Досељавања, исељавања и губици становништва у нововековној Србији (1804–1918), у: 

Србија 19. века. Изабрани радови, књ. 2, Београд 1998, 48–71.  
Радош Љушић, Од Правитељствујушчег совјета до Министарског савета – Владе у Кнежевини и 

Краљевини Србији (1805–1918), у: Србија 19. века. Изабрани радови, књ. 3, Београд 2005, 278–324.  

Мишел Паларе, Балканске привреде око 1800. до 1914. године: еволуција без развоја, Београд, 2010.  

Српске политичке генерације (1788–1918), Чланци са Округлог стола, 28–29. мај 1997, С. Терзић (ур.), 

Београд 1998. 

Димитрије Ђорђевић, Србија и српско друштво 1880-их година, Историјски часопис 29–30 (1982–1983), 

413–426. 

Арсен Ђуровић, Модернизација образовања у Краљевини Србији 1905–1914, Београд 2004. 

Срећко Ћунковић, Школство и просвета у Србији у XIX веку, Београд 1970. 

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 40 

колоквијум-и 40 ..........  

семинар-и 20   

 


