
 
 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
Филозофски факултет Пале 

 

Историја и археологија 

I циклус студија III година студија 

Пун назив предмета БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ПОД ОСМАНСКОМ ВЛАШЋУ 

Катедра  Катедра за историју и археологију Филозофског факултета Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

 Изборни VI 3 

Наставник/ -ци проф. др Александар Стаматовић, редовни професор 

Сарадник/ - ци мр Славиша Вулић, виши асистент 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So1 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

2 0 0 2*15*So 0*15*So 0*15*So 1,4 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
2*15 + 0*15 + 0*15  = 30 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
2*15*So + 0*15*So + 0*15*So = 42 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско): 30 + 42 = 72 сати семестрално 

Исходи учења 

1. Упознавање студената са приликама у Босни и Херцеговини као дјелу Османлијског царства. 
2. Територијална подјела, административно и друштвено уређење БиХ под Турцима. 
3. Стицање знања о постојећој литератури и њеним дометима. 
4. Развијање критичког мишљења и аргументованог заступања ставова. 

Условљеност Нема услова за пријављивање и слушање предмета 

Наставне методе Предавања, вјежбања. Тестови, колоквији, учење и израда домаћих задатака. Консултације  

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Литература о историји Османског царства и њеном ширењу и управи у Босни. 
2. Освајање Босне и завођење турске власти. 
3. Организација османских феудалних посједа у Босни. 
4. Сељаштво и сеоска привреда. 
5. Исламизација градова и градска привреда. 
6. Формирање Босанског пашалука и оснивање нових санџака. 
7. Развитак феудалне класе и почеци чифлучења у Босни. 
8. I парцијални испит 
9. Анархија, оџаклук тимари и чифтлуци у XVII вијеку. 
10. Католичка црква у Босни и фрањевачка провинција Босна сребрна. 
11. Босна у доба Великог Бечког рата. 
12. Босна од Пожаревачког до Београдског мира. 
13. Буне и анархија у Босни у другој половини  XVIII вијека. 
14. Дубички рат. Културне прилике у Босни од  XVI до XVIII вијека 
15. II парцијални испит. 

Обавезна литература  

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

Хазим Шабановић Босански пашалук, Свјетлост Сарајево 1959  

 ИСН IV-1, СКЗ Београд 1994. 432-497. 

    

Допунска литература 

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

Франц Бабингер Мехмед освајач и његово доба, Алгоритам Београд 2010.  

Joseph von Hammer 
Historija Turskog /Osmanskog/ carstva, Ognjen Prica 
Zagreb 

1979.  

    

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

нпр. присуство предавањима/ вјежбама 10  

нпр. позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј 10  

нпр. студија случаја – групни рад   

                                                           
1 Коефицијент студентског оптерећења So се рачуна на сљедећи начин: 

а) за студијске програме који не иду на лиценцирање: So = (укупно оптерећење у семестру за све предмете 900 h – укупно наставно оптерећење П+В у семестру 
за све предмете _____ h)/ укупно наставно оптерећење П+В у семестру за све предмете _____ h = ____. Погледати садржај обрасца и објашњење. 

б) за студијске програме који иду на лиценцирање потребно је користити садржај обрасца и објашњење. 



 
 

нпр. тест/ колоквијум 30  

нпр. рад у лабораторији/ лаб. вјежбе    

нпр. практични рад   

Завршни испит 

нпр. завршни испит (усмени/ писмени) 50  

УКУПНО 100 100 % 

Web страница http://www.ffuis.edu.ba/ 

Датум овјере (унијети задњи датум усвајања овог силабуса на сједници Вијећа)  

 

* користећи опцију инсерт мод унијети онолико редова колико је потребно 


