
Табела 5.2. Спецификација предмета 
 

Студијски програм: Maстер академске студије историје 

Назив предмета: СРБИЈА НЕМАЊИЋА  

Наставник/наставници: Ђорђе Бубало 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Нема посебних услова 

Циљ предмета 

Стицање знања о главним историјским процесима и проблемима епохе Немањића (1166–1371), са 

тежиштем на слабо познатим, нерешеним и спорним питањима епохе Немањића, која се не могу на 

задовољавајући начин обрадити на основним студијама. Рад на мање познатим и теже приступачним 
изворима епохе. 

Исход предмета  

Студент поседује знања о:  

основним историјским процесима епохе Немањића;  

генеалошкој слици Немањића у свим појединостима;  

владарској идеологији Немањића;  

ктиторској делатности и црквеној организацији;  

развитку државне и локалне управе. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Најважнији архиви у којима се чува грађа са историју Србије у доба Немањића и разноврсност извора. 

Упознавање са најважнијом и најновијом одговарајућом литературом. Општи поглед на значај епохе 

Немањића у српској историји и њен утицај на потоња збивања. Главни елементи немањићке историјске 

улоге – идеологија, ктиторска делатност, економија, војни потенцијал, писменост, дворско и 
административно уређење, династичка политика. 

Практична настава  

Преко најважнијих догађаја и личности овог раздобља (за које се узима да су студенту већ познати) рад ће 

тећи у два правца – ка стицању представа и знања о основним процесима и чиниоцима овог раздобља и ка 

обради појединих, мање познатих, теже решивих или дискутабилних питања. При томе ће се водити рачуна 

и о широј друштвеној и културној позадини епохе. Анализа извора о спорним питањима и подстицање 
студената да предлажу решења и дају своја тумачења. 

Литература  

Ђ. Бубало, Српска земља и поморска у доба владавине Немањића, Књига 1, Од Сабора у Расу до Сабора у 
Дежеву, Београд 2016, 20192.  

Историја српског народа 1, Београд 1981. 

Историја Црне Горе 2/1, Титоград 1970 

С. Ћирковић, Срби у средњем веку, Београд 2005. 

Лексикон српског средњег века, приредили С. Ћирковић и Р. Михаљчић, Београд 1999. 

Приватни живот у српским земљама средњег века, прир. С. Марјановић-Душанић и Д. Поповић, Београд 
2004.  

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

Методе извођења наставе 

Предавања, презентације, тимски рад, дебата, читање и тумачење извора, менторски рад, рад у архивима и 
музејима. 

 



Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит  

Извештај о истраживању 20 усмени испт 40 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 20   
 


