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ПОЛИТИЧКА ИСТОРИЈА БАЛКАНА 1 

АКАДЕМСКА ГОДИНА 2016/2017. 

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

Тип предмета академско-општеобразовни  

Одговорни наставник др Предраг Мутавџић, доцент 

Наставу изводи др Предраг Мутавџић, доцент 

Трајање курса 1 семестар 

За групу 28 

изборни 

За остале студијске групе 

 

Статус предмета 

 

изборни  

Семестар у ком се настава изводи зимски 

Недељни фонд часова: Предавања 2 Вежбе / 

Број ЕСПБ 3 (три) 

Предуслов за слушање курса нема 

Предуслов за полагање испита нема 

САДРЖАЈ КУРСА 

Садржај 
предмета 

(теоријска 
настава) 

 

У оквиру овог предмета обрађује се само једна тематска целина под општим 

насловом БАЛКАНСКИ  УСТАНИЦИ. 

 

 
 
 

Циљ  
предмета 

Главни циљ предмета је да се студенти оспособе за даље самостално 

истраживање и проучавање заједничке савремене историје свих балканских 

народа у периоду од 1453. године до стварања независних држава. Поред тога, 

студенти: 

1. знаће како да правилно користи сву доступну литературу, 

2. самостално ће приступити проширењу постојећих знања, 

3.  стицаће нова знања и сазнања, 
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4.  поред стручних компетенција, овај студијски програм подстиче            и 

развој аналитичког, критичког и самокритичког мишљења            код 

студената,  

5. моћи ће да у решавању интеркултурних и друштвено-политичких  

питања приступе интердисциплинарно и свестрано. 

 
 

Исход  
предмета 

Путем предавања и дискусија на часу, студенти ће стећи нова и продубити 

постојећа знања о ранијим облицима балканске сарадње која ће им омогућити 

да боље разумеју и прате императиве савремених токова сарадње на Балкану 

као и потребу за даљим интеграцијама балканских народа. На тај начин 

студенти заокружују своја сазнања закључно са првом половином 19. века. 

Обавезе 
студената 

Препоручена обавеза студената је редовно похађање наставе. 

ЛИТЕРАТУРА 

Крестић, Василије. (1979). „Ο неким одјецима грчких устанака у српској 
књижевности”. Први грчко-српски симпозијум Сарадња између Срба и Грка за 
време својих ослободилачких покрета 1804-1830. Θεσσαλονίκη: Ίδρυµα 
Μελετών Χερσονήσου του Αίµου. 

Мутавџић, Предраг. (2009). Кратка повест о Грчкој (стара Хелада - 
Византија – савремено и ново доба). Београд: ИК Јасен. 

Мутавџић, Предраг. Балканологија 3 (скрипта).  

Стојановић, Миодраг. (1984). „Вуково и Копитарево трагање за Букувалом и 
клефти букувалеји“. Balcanica XV. Београд: Балканолошки институт. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Обавезна 
литература 

Џамбазовски, Климент. (1979). „Грци у Првом српском устанку“. Први грчко-
српски симпозијум Сарадња између Срба и Грка за време својих 
ослободилачких покрета 1804-1830. Θεσσαλονίκη: Ίδρυµα Μελετών 
Χερσονήσου του Αίµου. 
Самарџић, Радован. (1986). „Вуков чланак Срби и Грци” . Писци српске 
историје (књ. 3). Београд: Просвета. 

Βακαλόπουλος, Απόστολης Ε. (2004). Νέα Ελληνική ιστορία 1204-1985.  
Θεσσαλονίκη: Βάνιας. 

Ђувара, Њагу. (2004). Кратка историја Румуна за младе, Платонеум, Нови  
Сад. 

 
 
 

 
Препоручена 
литература Jelavich, Barbara. (1983). History of the Balkans, 18th and 19th Centuries. 

Cambridge-New York: Cambridge Univerisity Press. 
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Stavrianos, L.S. (1999). The Balkans since 1453. London: Hurst & Co. 

Старина Новак и његово доба. (1988). Зборник радова. Београд: Балканолошки 
институт САНУ. 

ОЦЕНА ЗНАЊА (НАЈВЕЋИ БРОЈ ПОЕНА ЈЕ 100) 

Предиспитне обавезе Завршни испит 

Писмени део испита / 

Писмени испит 100 

 
Кратак опис 
предиспитних 
обавеза 

 

 Општа препорука студентима је да редовно долазе студената на предавања, 

будући да се њихови доласци уредно евиднетирају на сваком часу. 

 
 
 

Кратак опис 
завршног 
испита 

 

Студент на крају одслушаног семестра полаже писмени испит у форми теста 

(multiple choices) на основу градива предвиђеног за тај семестар - до 100 

захтева, максимално време израде до 45 минута.  

Колоквијум се посебно не полаже, пошто је интегрисан у оквиру самог испита 

и носи 30% од укупног броја захтева. 

Сматра се да је студент је положио писмени испит уколико је остварио 

најмање 51% тачних одговора на тесту. 

 
 
 
 

 
Испитна 
питања 

 

Балкански хајдуци. Балкански ускоци. Влад Дракула Цепеш. Ђерђ Кастриот 

Скендербег. Марко Краљевић. Синкретички лик Старине Новака. Рига од 

Фере као револуционар. О балканским женама-ратницама. Бубулина. Чучук 

Стана. Грчки извори о косовском боју. Фанариоти. Филики Хетерија. Грчки 

рат за независност. Грчки устаници – клефти и арматоли. Бајрон и Грци.  

Бајронов однос према Грцима. Први српски устанак. Грци у Првом српском 

устанку. Вуков чланак Срби и Грци. Одјек грчких устанака у српској 

књижевности 19. века. 

 


