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Студијски програм: Историја 

II циклус студија I година студија 

Пун назив предмета ПРАИСТОРИЈА БАЛКАНА 

Катедра  Катедра за историју- Филозофског факултета Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

ИС9-4/1 изборни I 6 

Наставник/ -ци др Славиша Перић, ванредни професор 

Сарадник/ - ци  

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):  
180 h семестрално 

Исходи учења 

1. Савладавањем овог предмета студент ће се упознати са културно-историјским збивањима од 
старијег камнеог доба до почетка нове ере 
2. Упознавање са историјатом истраживања праисторијских култура на Балкану 
3. Упознавање са стварањима основних модела запоседања Балкана најранијим 
људскимзаједницама 
4. Упознавање са процесом стварања великих културних комплекса   
5. Упознавање с агенезом  друштвене организације и односом праисторијских заједница према 
природном окружењу и ресурсима које им је то окружење нудило  

Условљеност Нема условљености другим предметима за полагање испита 

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

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Место и улога праисторијске археологије у оквиру савремених хуманистичких наук 
2. Предмет изучавања праисторијске археологије, начини интерпретације и презентације резултата 
истраживања и могуће злоупотребе тих резултата 
3. Преглед историјата истраживања праисторијских култура на територији Босне и Херцеговине и 
сусједним државама. 
4. Анализа дифузионистичког приступа, затим теорије градационе миграције и теорије аутохтоног 
развоја, односно културно-историјског приступа 
5. Нова археологија и њени методи 
6. Поријекло и развој најранијих палеолитских култура Балкана и њихова распрострањеност. 
7. Упознавање са најпознатијим културама и издвојеним регијама у мезолиту. Посебан осврт на 
културу Лепенског Вира 
8. Процес преласка из мобилних ловачко-сакупљачких у сезонске и седентарне риболовачке 
сточарско-земљорадничке заједнице 
9. Најпознатије неолитск културе на Балкану 
10. Периодизација и генеза старчевачке и винчанске културе  
11. Упознавање са регијама и неолитским културама на територији Босне и Херцеговине, њиховом 
генезом и периодизацијом 
12. Стварање великих културних комплекса током енеолита на Балкану, са посебним освртом на 
баденску и вучедолску културу. 
13. Упознавање са бронзанодопским културама егеје и осталих регија Балкана са посебним 
освртом на развој бронзаног доба у БиХ 
14. Гвоздено доба и палеобалканска племена 
15. Трагови келтске културе у културамам млађег гвозденог доба на територији БиХ. 

Обавезна литература  

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

Grupa autora Praistorija jugoslovenskih zemalja I-IV, Akademija 1979-  

                                                           
 
 



nauka BiH, Centar za balkanološka ispitivanja 1984 

Grupa autora  
Kulturna istorija Bosne i Hercegovine, Veselin Masleša, 
Sarajevo 

1984  

Dragoslav Srejović i dr. Arheološki leksikon, Savremena administracija, 
Beograd  

1997  

Боривој Човић Од Бутмира до Илира, Веселин Маслеша, сарајево 1976  

    

Допунска литература 

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

Lichardus J. – M. Lichardus 
Itten, la protohistorie de l’europe – le néolitique le 
chalkolithique, Парис 

1985  

    

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

присуство предавањима/ вјежбама 10 10% 

Семинарски и домаћи рад 10 10% 

коликовијум 30 30% 

   

   

   

Завршни испит 

завршни испит (усмени/ писмени) 50 50% 

УКУПНО 100 100 % 

Web страница www.ffuis.edu.ba 

Датум овјере 
 

 


