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Студијски програм: Историја 

I циклус студија I година студија 

Пун назив предмета АРХЕОЛОГИЈА II 

Катедра  Катедра за историју- Филозофског факултета Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

ИС2-4 обавезан II 5 

Наставник/ -ци др Славиша Перић, ванредни професор 

Сарадник/ - ци мр Маја Лаковић, виши асистент 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So1 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

3 1 0 63 21 0 1,4 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
60h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
84h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):  
144h  семестрално 

Исходи учења 

1. Савладавањем овог предмета судент ће се упознати са једним од најзначајнијих процеса у 
историји људског друштва са процесом неолитизације и преласком на седентарни начин живота. 
2. Упознавање са најзначајнијим центрима из којих је тај процес покренут и са најзначајнијим 
култура млађег каменог доба. 
3. Упознавање са првим траговима рударства и металургије а самим тиме и са великим етничким 
померањима и сукобима које су та померања проузроковала. 
4. Упознавање са нјазначајнијим културама и племенским заједницама млађих периода 
праисторије. 
5. Упознавање са најпознатијим налазиштима из римског и средњовековног периода на подручју 
БиХ. 

Условљеност Положен испит Археологија I 

Наставне методе 
Предавања, видео презентације, упознавање са археолошким артефактима, обилазак неког 
археолошког налазишта,вежбе у виду дискусије на одређене теме, домаћи задаци, колоквијум, 
консултације  

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Средње камено доба или мезолит са најпознатијим културама на тлу Европе. Мезолит Блиског 
истока и подручје планине Загрос.  
2. Јужнокарпатска или ђердапска зона и култура Лепенског Вира. Најзначајнија налазишта на левој 
и десној обали Дунава 
3. Прекерамички неолит на Блиском истоку, Палестини и Анадолији. Процес неолитизације и 
теорије о том процесу, најважније тековине тог процеса. 
4. Најстарији центри на простору југоисточне Европе, Тесалија, Тракија, централни Балкан 
5. Неолит Тесалије, Македоније и Албаније. Подела неолита и културне карактеристике појединих 
периода. 
6. Неолит централног Балкана, Бугарска и Србија. Питање двостепене и тростепене периодизације 
неолита, најзначајније културе и културни контакти на овом подручју. 
7. Северозападни Балкан Босна и Херцеговина и Хрватска. Културне регије на територији БиХ у 
неолиту и генеза неолитских култура. Неолит Далмације и Славоније и основне карактеристике 
дефинисаних култура.  
8. Бакарно доба или енеолит. Почеци рударства и металургије, рудосна подручја и кансонеолитске 
културе. Енеолит као период, питање терминологије и енеолитске културе на простору југоисточне 
Европе. 
9. Бронзано доба, основне карактеристике периода, етничка померања и нови културни елементи 
са истока и североистока. Периодизација и најзначајније културе бронзаног доба на Балкану 
10. Бронзано доба на територији БиХ 
11. Гвоздено доба, периодизација, културне групе и племенске заједнице на простору централног и 
северозападног Балкана 
12. Млађе гвоздено доба латен и продори Келта на Балкан. Основне карактеристике келтске 

                                                 
 



културе на Балкану и келтски елементи у оквиру култура на територији БиХ. 
13. Основни типови и карактеристике налазишта у периоду римеске владавине и најзначајнији 
споменици тога времена на централном и северозападном Балкану. 
14. Основни типови и карактеристике средњовјековних налазишта и најзначајнији споменици 
средњовјековне српске државе  
15. Средњи вијек на територији БиХ и најзначајнији споменици. Стећци, као надгробни споменици, 
специфичан вид културног израза и предмет саврмених културних, историјских и политичких 
расправа. 

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Група аутора 
Културна историја Босне и херцеговине, Веселин 
Маслеша, Сарајево 

1984. 29-549, 

Човић, Б. Од Бутмира до Илира, веселин Маслеша, Сарајево 1976.  

Бенац, А. 
Студије о каменом и бакарном добу у 
сјеверозападном Балкану, Веселин Маслеша, 
Сарајево 

1964.  

Перић, С. Бутмирска култура, Археолошки институт Београд 1995.  

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Срејовић, Д. и др. 
Археолошки лексикон, Савремена администрација, 
Београд 

1997.  

Група аутора Археолошки лексикон БиХ, Земаљски музеј БиХ 1988.  

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

присуство предавањима/ вјежбама 10 10% 

Семинарски рад и домаћи задатак 10 10% 

колуквијум 30 30% 

   

   

   

Завршни испит 

завршни испит (усмени/ писмени) 50 50% 

УКУПНО 100 100 % 

Web страница www.ffuis.edu.ba 

Датум овјере 
 

 


