
 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
Филозофски факултет Пале 

 

Студијски програм: Историја 

I циклус студија III година студија 

Пун назив предмета СРПСКА И ЈУЖНОСЛОВЕНСКА ИСТОРИЈА XIII и XIV ВИЈЕКА 

Катедра  Kатедра за историју – Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

ИС5-1 обавезан V 6 

Наставник/ -ци др Нада Зечевић, ванредни професор,  

Сарадник/ - ци Бојан Крунић, асистент 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So1 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

3 2 0 63 42 0 1,4 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
75h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
105h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):  
180h  семестрално                                                                 

Исходи учења 

 1. Стицање знања о постојећој литератури, њеним дометима, савременим правцима и 
проблемима. 
2. Развијање способности да се најважније историјске појаве, догађаји и процеси самостално 
описују и тумаче на основу резултата савремених научних истраживања. 
3. Критички анализира политичку, социо-економску и културну историју средњевјековног Балкана 
4. Развијање критичког мишљења и аргументованог заступања ставова 

Условљеност Нема услова за пријављивање и слушање предмета 

Наставне методе Предавања, вјежбања. Учење и израда домаћих задатака. Консултације 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Увод у период; извори и литература; територијални развој Србије и Босне до XIII 
вијека;Најважнији извори за период до XIII вијека; архиви у којима се чува грађа за овај период 
2. Дубровачки архив; ћирилска грађа дубровачког архива; Млетачки архив 
3. Ватикански архив; Которски архив; Ризница манастира Хиландара. Записи и натписи, родослови 
и љетописи. Житија као историјски извор; Данилов зборник 
4. Григорије Цамблак и патријарх Пајсије, као писац житија у XIV вијеку 
5. Србија у доба С. Првовјенчаног и његових наследника 
6. I парцијални испит 
7. Босна до краја владавине бана Матеја Нинослава 
8. Односи између Србије и Византије у доба краљева Драгутина и Милутина и њихов међусобни 
сукоб 
9. Босна и Угарска; унутрашњи развој и однос Босне и Дубровника од средине до краја XIII вијека 
10. Србија на врхунцу развоја: од краља Милутина до владавине цара Душана 
11. Унутрашњи развој српске државе крајем XIII и у првој половини XIV вијека ( привреда, трговина, 
рударство..) 
12. Босна од бана Стјепана I Котроманића до Твртка I 
13. Цар Урош, слабљење државе и формирање територије обласних господара 
Твртко I, Босна на врхунцу моћи 
14. Криза српских држава крајем XIV вијека; појава Турака на Балкану 
15. II парцијални испит 

Обавезна литература  

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

 Историја народа Југославије I, Београд 1953.  

 Историја српског народа  I, Београд 1981.  

 Историја српског народа  II , Београд 1981.  

                                                 
 



Допунска литература 

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

    

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

 присуство предавањима/ вјежбама 10 10% 

позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј   

 студија случаја – групни рад   

 тест/ колоквијум 40 40% 

рад у лабораторији/ лаб. вјежбе    

практични рад   

Завршни испит 

завршни испит (усмени/ писмени) 50 50% 

УКУПНО 100 100 % 

Web страница www.ffuis.edu.ba 

Датум овјере  

 


