
ИСТОРИЈА 
Циљ и задаци 
Циљ изучавања наставног предмета историја је културни напредак и хуманистички 

развој ученика. Циљ наставе историје је и да допринесе разумевању историјског простора 
и времена, историјских процеса и токова, као и развијању националног, европског и 
светског идентитета и духа толеранције код ученика. 

Задаци наставе историје су да ученици, уочавајући узрочно-последичне везе, 
разумеју историјске процесе и токове, улогу истакнутих личности у развоју људског 
друштва и да познају националну и општу историју (политичку, економску, друштвену, 
културну...), као и историју суседних народа и држава. 

ПЕТИ РАЗРЕД 

(1 час недељно, 36 часова годишње) 

 

Оперативни задаци: 
разумевање појма прошлости; 
упознавање начина и значаја проучавања прошлости; 
разумевање основних одлика праисторије и старог века; 
разумевање основних временских одредница (деценија, век, миленијум); 
оспособљавање за коришћење историјске карте; 
стицање знања о догађајима и личностима који су обележили епоху старог века; 
упознавање са основним одликама античке културе. 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

УВОД 
Прошлост (појам прошлости, историјски извори). 
Време (хронологија - рачунање времена). 
Историја, наука о прошлости (историја као наука и као наставни предмет, подела 

прошлости, хронолошки и географски оквири старог века). 
ПРАИСТОРИЈА 

Основне одлике праисторије (постанак човека, живот и занимања, проналасци, 
праисторијска налазишта на централном Балкану). 

СТАРИ ВЕК 
Основна обележја Старог истока (географски појам Старог истока, најпознатије 

државе и структура друштва). 
Култура народа Старог истока (религија, писмо, наука, свакодневни живот). 
Најстарији период грчке историје (Критско, Микенско и Хомерско доба, 

колонизација, митови о Минотауру, Ахилу, Одисеју...). 
Грчки полиси - Спарта и Атина (појам полиса, структура друштва, државно 

уређење). 
Грчко-персијски ратови и Пелопонески рат (узроци ратова, битке на Маратону и у 

Термопилима, поход на Сицилију, карактер и последице ратова). 
Грчка култура (религија, олимпијске игре, митологија). 



Грчка култура (уметност, наука, свакодневни живот). 
Хеленистичко доба и његова култура (појам хеленизма и његови хронолошки 

оквири, Александар Велики, култура). 
Постанак Рима (оснивање Рима - легенда о Ромулу и Рему, структура друштва, 

хронолошки оквири и уређење римске републике). 
Рим - светска сила старог века (војска, освајања и провинције). 
Рим у доба царства (принципат, Трајанови ратови на Дунаву, доминат, централни 

Балкан у антици - антички остаци на простору централног Балкана). 
Римска култура (религија, уметност, наука, свакодневни живот). 
Хришћанство (појава хришћанства, прогони хришћана, цар Константин и Милански 

едикт). 
Пад Западног римског царства (почетак Велике сеобе народа, подела царства и пад 

Западног римског царства). 
 
 

ШЕСТИ РАЗРЕД 
 

(2 часа недељно, 72 часа годишње) 
Оперативни задаци: 
- разумевање појма "средњи век" и основних одлика тог историјског периода; 
- разумевање основних одлика феудалног друштва; 
- стицање знања о најзначајнијим државама средњовековне Европе; 
- стицање знања о српским средњовековним државама; 
- стицање знања о личностима које су обележиле средњи век у општој и националној 

историји; 
- разумевање улоге религије у друштву средњег века; 
- упознавање културних и техничких достигнућа средњовековне Европе; 
- упознавање културног наслеђа Срба у средњем веку; 
- коришћење историјских карата за период средњег века; 
- подстицање ученика на коришћење историјских извора; 
- развијање критичког односа према историјским изворима. 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

УВОД 
Основне одлике средњег века (појам "средњи век", хронолошки и просторни оквири, 

светске цивилизације у периоду средњег века). 
Основни историјски извори за историју средњег века (писани - повеље, писма, 

записи, натписи, хронике, летописи, житија светих, биографије владара...; материјални - 
предмети, новац, печати, ликовна уметност, архитектура...). 

ЕВРОПА И СРЕДОЗЕМЉЕ У РАНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ 
Велика сеоба народа и Франачка држава (германске државе на територији Западног 

римског царства, христијанизација Германа, Карло Велики, улога Викинга). 
Хришћанска црква (црквена организација, монаштво, манастири као средишта 

раносредњовековне културе и писмености, процеси покрштавања, Велики раскол и његове 
последице). 



Византија до XII века (грчко и римско наслеђе, Константин Велики, оснивање 
Цариграда, Јустинијан I и покушаји обнове Римског царства, успон царства у доба 
Македонске династије и у доба Комнина; привредни, културни и верски утицај на суседне 
народе - Бугаре, Србе, Русе...). 

Исламски свет у раном средњем веку (Мухамед - појава исламске религије, 
настајање муслиманске државе у Арабији и арапска освајања, особеност државног и 
друштвеног уређења, распад јединствене државе, арапско-исламска култура и њен утицај 
на културу народа Европе). 

Настанак феудалног друштва (формирање феудалне друштвене структуре - витезови 
и кметови, пирамидална хијерархија власти, вазални односи, рурално друштво). 

СРБИ И ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ У РАНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ 
Словени и њихово насељавање Балканског полуострва (живот Старих Словена у 

прапостојбини, словенски обичаји и веровања, узроци и правци сеобе, насељавање 
Балканског полуострва). 

Јужни Словени према староседеоцима и суседима (Авари, Франачка и Византија, 
однос према староседеоцима, формирање племенских савеза, насељавање Бугара и Мађара 
и настанак њихових држава, Прво бугарско царство, Самуилова држава). 

Срби од VII до XII века (досељавање Срба и Хрвата, српске земље, Србија између 
Византије и Бугарске, успон и пад Дукље). 

Покрштавање Срба и других Јужних Словена и њихова рана култура (зачеци 
христијанизације, значај мисије Ћирила и Методија и њихових ученика, почеци 
писмености, карактер ране средњовековне културе код Срба и других Јужних Словена). 

ЕВРОПА У ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ 
Развој и структура феудалних држава (средњовековне монархије - примери 

Француске, Енглеске и Немачке, однос државе и цркве). 
Крсташки ратови (ходочашћа - света места, најзначајнији походи и најпознатији 

учесници - Ричард Лавово Срце, Саладин, Фридрих Барбароса, Луј IX Свети; витешки 
редови, улога Млетачке републике у четвртом крсташком походу, судари и сусрети 
цивилизација). 

Постанак и развој средњовековних градова (привредни напредак у доба развијеног 
феудализма, развитак градова, занатства и трговине, зачеци робне привреде, борба градова 
за самоуправу, градови као културна и просветна средишта). 

Свакодневни живот у средњем веку (владар, двор и дворски живот, свакодневни 
живот на селу и граду, положај жене у средњем веку). 

Опште одлике средњовековне културе (верски карактер културе, културне области, 
школе и универзитети, проналасци, опште одлике уметности и књижевности). 

СРБИ И ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ У ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ 
Србија у XII и почетком XIII века (Рашка између Византије и Угарске, борба за 

осамостаљивање државе - Стефан Немања, Стефан Првовенчани, аутокефалност српске 
цркве - свети Сава). 

Успон српске државе у XIII и почетком XIV века и Византија Палеолога (привредни 
развој - Урош I, ширење државе - Милутин, Стефан Дечански и битка код Велбужда, 
значај Дубровника у привредном и културном животу српских земаља). 

Српско царство (Душанова освајања, успостављање патријаршије и проглашење 
царства, уређење државе). 



Друштво у држави Немањића (подела друштва, друштвени слојеви и односи, везе 
српске и властеле околних држава - повезивање по друштвеној хоризонтали). 

Крај српског царства (слабљење царства у време цара Уроша, обласни господари и 
њихови сукоби). 

Постанак и развој средњовековне босанске државе (Кулин бан, борба са Угарском, 
Црква босанска, успон и проглашење краљевства - Твртко I). 

Средњовековна култура Срба (језик и писмо, значај Мирослављевог јеванђеља, 
књижевност - свети Сава, Теодосије, монахиња Јефимија...; најзначајније задужбине, 
хералдика, правни споменици - Светосавски номоканон и Душанов законик и њихов 
историјски значај). 

СРПСКЕ ЗЕМЉЕ И ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ У ДОБА ОСМАНЛИЈСКИХ 
ОСВАЈАЊА 

Турци Османлије и њихова освајања на Балкану (друштвено и државно уређење 
османске државе, немоћ Византије, Србије и Бугарске, битка на Марици, личност краља 
Марка). 

Моравска Србија и њена улога у борби против Османлија (кнез Лазар, бој на Косову, 
косовска легенда - историјски и легендарни ликови Вука Бранковића и Милоша Обилића). 

Држава српских деспота и околне земље (кнегиња Милица, кнез и деспот Стефан 
Лазаревић, односи према Османском царству и Угарској, деспот Ђурађ Бранковић и 
слабљење Србије, пад Цариграда и пропаст Византије, пад Смедерева, сеобе Срба у 
Угарску, слабљење и пад Босне, Зета за време Балшића и Црнојевића, личности Влада 
Цепеша Дракуле и Ђурађа Кастриота Скендербега и њихов отпор Османлијама). 

 
 

СЕДМИ РАЗРЕД 
 

(2 часа недељно, 72 часа годишње) 
Оперативни задаци 
Ученици треба да: 
- усвоје појам нови век и стекну знања о основним одликама тог историјског периода 
- стекну знања о историји најзначајнијих европских држава у новом веку  
- стекну знања о положају српског народа под турском, хабзбуршком и млетачком 

влашћу 
- стекну знања о настанку и развоју модерних српских држава до међународног 

признања независности 1878. године 
- упознају културна и научно-технолошка достигнућа Европе и света у новом веку 
- упознају културна и научно-технолошка достигнућа Срба у новом веку 
- стекну знања о знаменитим личностима новог века  
- развијају истраживачку радозналост и критички однос према историјским 

изворима.  
- стекну знања о развоју грађанских слобода и права током новог века 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  

УСПОН ЕВРОПЕ 
(Европа од краја XV до краја XVIII века) 

Основне одлике новог века (појам "нови век", хронолошки и просторни оквири). 



Велика географска открића (научно-технолошка открића као предуслов - 
унапређивање бродоградње, усавршавање компаса, астролаба, дурбина и часовника; 
путовања Бартоломеа Дијаза, Васка да Гаме, Кристифора Колумба и Фернанда Магелана; 
индијанске цивилизације и колонизација Новог света). 

Градови у новом веку (улога и значај великих европских градова у периоду од краја 
XV до краја XVIII века - Фиренце, Венеције, Ђенове, Париза, Лондона, Антверпена, 
Амстердама; мануфактура као нови начин производње, почеци грађанске класе, 
свакодневни живот у граду).  

Хуманизам и ренесанса (књижевност, уметност и политичка мисао - Данте 
Алигијери, Франческо Петрарка, Ђовани Бокачо, Еразмо Ротердамски, Николо 
Макијавели, Микеланђело Буонароти, Леонардо да Винчи, Рафаело Санти, Тицијан 
Веничело, Албрехт Дирер...). 

Реформација и противреформација (узроци, улога Мартина Лутера, протестантизам, 
католичка реакција - улога језуита; верски сукоби и ратови). 

Апсолутистичке монархије (појам апсолутистичке монархије, сталешко друштво, 
примери Француске, Енглеске, Пруске, Аустрије, Русије, Шпаније). 

СРПСКИ НАРОД ПОД СТРАНОМ ВЛАШЋУ ОД XVI ДО XVIII ВЕКА 
Турска освајања, држава и друштво од XVI до XVIII века (Сулејман Величанствени - 

врхунац османске моћи, Турска као апсолутистичка монархија, друштво - муслимани и 
хришћани; тимарски систем, култура). 

Положај Срба у Турском царству (друштвене категорије - раја и власи, 
исламизација, хајдуци, свакодневни живот). 

Српска православна црква (Пећка - српска патријаршија: верска, културна, 
национална и политичка установа).  

Срби у ратовима Аустрије и Млетачке републике против Турског царства (Дуги - 
Сисачки, Кандијски, Велики бечки, ратови 1716-1718. и 1737-1739. године, Кочина 
крајина).  

Сеобе Срба (Лика, Кордун, Хрватска, Славонија, Далмација, Банат, Бачка, Срем).  
Срби под хабзбуршком и млетачком влашћу (статус и привилегије, Војна крајина, 

Карловачка митрополија, покатоличавање и унијаћење, ускоци, Дубровник између 
Млетачке републике и Турског царства, културни и привредни значај Дубровачке 
републике). 

Почеци грађанске класе код Срба (школске реформе Марије Терезије и Јосифа II, 
настанак нове образоване елите - трговци, официри, свештеници, чиновници, учитељи, 
правници; Доситеј Обрадовић, Карловачка гимназија). 

ДОБА РЕВОЛУЦИЈА 
(Европа и свет од краја XVIII века до седамдесетих година XIX века) 

Индустријска револуција (појам револуције; парна машина, текстилна индустрија, 
рударство, тешка индустрија, железница; друштво - јачање грађанске и појава радничке 
класе).  

Политичке револуције (социјална, верска и национална обележја; примери 
низоземске, енглеске и америчке револуције; појмови уставности и поделе власти). 

Француска револуција (повод и узроци, утицај просветитељских идеја Волтера, 
Монтескјеа и Русоа; личности Луја XVI и Марије Антоанете; вође - Лафајет, Мирабо, 
Дантон, Робеспјер; укидање феудализма; декларација о правима човека и грађанина, 



устав, идеје уставне монархије, републике, либерализма, демократије; терор, 
револуционарни ратови, национализам, романтизам). 

Наполеоново доба (личност, војна и политичка каријера Наполеона Бонапарте; 
Наполеонов кодекс, Бечки конгрес). 

Револуције 1848/49. године (повод и узроци, јачање идеја национализма, 
либерализма, демократије, социјализма; примери - Француска, Хабзбуршка монархија, 
италијанске и немачке земље). 

Уједињење Италије и Немачке (улога Пијемонта у уједињењу Италије, истакнуте 
личности - Камило Кавур, Ђузепе Мацини и Ђузепе Гарибалди; ратови за уједињење 
Италије; улога Пруске и њеног канцелара Ота фон Бизмарка у уједињењу Немачке, ратови 
за уједињење, проглашење Другог немачког царства).  

Грађански рат у САД (територијално ширење - излазак на Пацифик, индустријски 
успон, грађанска демократија, индијанско питање, положај робова, личност Абрахама 
Линколна, сукоб Севера и Југа и грађански рат). 

Велике силе, Источно питање и балкански народи (појам велике силе, појам Источно 
питање; политика Русије, Хабзбуршке монархије, Велике Британије и Француске према 
Турској и балканским народима; Кримски рат, улога балканских народа - Српска 
револуција, Грчка револуција, национални покрети Румуна, Бугара, Албанаца; Велика 
источна криза и Берлински конгрес). 

НОВОВЕКОВНЕ СРПСКЕ ДРЖАВЕ СРБИЈА И ЦРНА ГОРА 
(до међународног признања 1878. године) 

Српска револуција 1804-1835 (обележја - национална, социјална и културна; фазе - 
ратни период 1804-1815. и мирнодопски период 1815-1835; повод и узроци; вође: вожд 
Карађорђе Петровић и кнез Милош Обреновић; културни и просветни реформатори 
Доситеј Обрадовић и Вук Караџић). 

Први српски устанак (Збор у Орашцу, битке на Иванковцу, Мишару, Делиграду, 
Чегру; заједничко ратовање Срба и Руса, Букурешки мир и пропаст устанка; организација 
устаничке државе, личности - Прота Матеја Ненадовић, Младен Миловановић, Божидар 
Грујовић, Стеван Синђелић, Хајдук Вељко Петровић...). 

Други српски устанак (неуспех Хаџи Проданове буне, ток Другог устанка - сабор у 
Такову, битке на Љубићу, Палежу, Дубљу; споразум кнеза Милоша са Марашли Али-
пашом). 

Прва владавина Милоша и Михаила Обреновића (територија и становништво, борба 
за аутономију, Хатишерифи из 1829, 1830. и 1833. године, Сретењски устав, укидање 
феудализма 1835, Турски устав; оснивање Гимназије и штампарије 1833, покретање 
Новина србских 1834, позоришта 1835, Лицеја 1838; унутрашња и спољна политика кнеза 
Милоша; личности - кнегиња Љубица, Димитрије Давидовић, Тома Вучић Перишић, 
Аврам Петронијевић...). 

Уставобранитељски режим 1842-1858 (развој државних установа, Грађански 
законик 1844, Начертаније, Друштво српске словесности; личности кнеза Александра 
Карађорђевића, кнегиње Персиде, Илије Гарашанина, Мише Анастасијевића, Јована 
Хаџића...).  

Друга владавина Милоша и Михаила Обреновића (Светоандрејска скупштина, 
унутрашња и спољна политика; национална политика кнеза Михаила и Илије Гарашанина 
и стварање Првог балканског савеза; либерална опозиција, Уједињена омладина српска, 
добијање градова; Београд као престоница, успон грађанске класе; културна и просветна 



политика - оснивање Велике школе, Српског ученог друштва, Народног позоришта; 
свакодневни живот; личности кнеза Михаила, кнегиње Јулије, Јеврема Грујића, 
Владимира Јовановића). 

Србија на путу ка независности 1868-1878 (Друго намесништво, Устав из 1869. 
године, унутрашња и спољна политика, српски национални покрет и романтизам, 
ослободилачки ратови 1876-1878, Србија на Берлинском конгресу, територијално 
проширење и независност, личности кнеза Милана Обреновића, Јована Ристића, генерала 
Черњајева). 

Црна Гора у доба владичанства (територија и становништво, друштвене категорије - 
племена и братства; теократски облик владавине, Цетињска митрополија, унутрашња и 
спољна политика Петра I и Петра II; личности владика Петра I и Петра II). 

Кнежевина Црна Гора (појам световне државе; Законик Данила I, унутрашња и 
спољна политика књаза Данила и књаза Николе; национална политика, савез са Србијом и 
учешће у ослободилачким ратовима 1876-1878; Црна Гора на Берлинском конгресу - 
територијално проширење и независност; Цетиње - престони град Петровића Његоша; 
личности књаза Данила и књаза Николе Петровића Његоша). 

СРПСКИ НАРОД ПОД СТРАНОМ ВЛАШЋУ ОД КРАЈА XVIII ВЕКА ДО 
СЕДАМДЕСЕТИХ ГОДИНА XIX ВЕКА 

Срби под хабзбуршком влашћу (Јужна Угарска, Хрватска и Славонија, Далмација и 
Бока Которска; Темишварски сабор, одјеци Српске револуције, Матица српска, 
Револуција 1848/1849. године, Војводство Србија и Тамишки Банат, национални покрет, 
Аустро-угарска нагодба и Хрватско-угарска нагодба; личности - Сава Текелија, 
митрополит Стефан Стратимировић, патријарх Јосиф Рајачић, Светозар Милетић). 

Положај Срба у Турској (Босна и Херцеговина, Стара Србија и Македонија; криза 
турске државе и друштва и покушаји реформи; одјеци Српске револуције; устанци Луке 
Вукаловића, Невесињска пушка; личности - Хусеин капетан Градашчевић, Омер-паша 
Латас, Мића Љубибратић). 

 
ОСМИ РАЗРЕД 
 

(2 часа недељно, 68 часова годишње) 

Циљ наставе историје јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и 
научну писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних 
постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим 
ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију 
мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и развијање 
историјске свести и хуманистичко образовањe ученика. Настава историје треба да 
допринесе разумевању историјског простора и времена, историјских догађаја, појава и 
процеса, као и развијању националног и европског идентитета и духа толеранције код 
ученика. 



Задаци наставе историје су:     

- стварање разноврсних могућности  да кроз различите садржаје и облике рада током 
наставе историје сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе историје 
буду у пуној мери реализовани 

- да ученици разумеју историјске догађаје, појаве и процесе, улогу истакнутих личности 
у развоју људског друштва и да познају националну и општу историју (политичку, 
економску, друштвену, културну...). 

Циљ и задаци наставе историје остварују се кроз различите садржаје, методе и 
облике рада, уз поштовање Образовних стандарда за крај обавезног образовања.  
   

 Оперативни задаци 

  

 Ученици треба да:  

  

– стекну основна знања о најважнијим одликама историјског периода од друге 
половине XIX до краја XX века 

– стекну основна знања о најважнијим одликама историјског периода од друге 
половине XIX до краја XX века на српском и југословенском простору  

– стекну основна знања о историји европских и ваневропских држава у периоду од 
друге половине XIX до краја XX века 

– разумеју најзначајније политичке идеје историјског периода од друге половине 
XIX до краја XX века 

– стекну основна знања о знаменитим личностима периода од друге половине XIX 
до краја XX века у општој и националној историји 

– се упознају са културним и научнотехнолошким достигнућима на српском, 
југословенском, европском и ваневропском простору у периоду од друге половине XIX до 
краја XX века 

– разумеју да национална историја представља саставни део опште историје 

– развијају истраживачки дух и критички однос према прошлости и оспособе се да 
препознају различита тумачења истих историјских догађаја 

– разумеју узроке и последице најважнијих историјских појава у периоду од друге 
половине XIX до краја XX века 



– овладају вештином коришћења историјских карата за период од друге половине 
XIX до краја XX века 

– науче да повезују различите историјске садржаје (личности, догађаје, појаве и 
процесе) са одговарајућом временском одредницом и историјским периодом 

– поседују свест о повезаности појава из прошлости са појавама из садашњости.  

  

 

 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 

СВЕТ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XIX И ПОЧЕТКОМ XX ВЕКА 

 

 Промене у привреди, друштву и култури у другој половини XIX и почетком XX века 
(Друга индустријска револуција, промене у светској економији; политичке идеје – 
империјализам, национализам, расизам, демократија, социјализам, клерикализам; духовни 
хоризонти епохе – култура, наука, образовање). 

 Међународни односи у другој половини XIX и почетком XX века (настанак Тројног 
савеза и Антанте, борба за колоније у Африци и Азији, успон САД и Јапана, подела Кине, 
међународне политичке кризе). 

 Велике силе и балканске земље (Источно питање – опадање Османског царства, 
продор Хабзбуршке монархије на Балкан; утицај великих сила – Русије, Велике Британије, 
Француске, Немачке, Италије; уобличавање националних држава на Балкану – Грчка, 
Румунија, Бугарска, Албанија). 

 

 

СРБИЈА, ЦРНА ГОРА И СРБИ У ХАБЗБУРШКОМ И ОСМАНСКОМ ЦАРСТВУ ОД 
БЕРЛИНСКОГ КОНГРЕСА ДО ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА 

 



 Србија од 1878. до 1903. године (стицање независности, простор, друштво, 
привреда, наука и култура, образовање, свакодневни живот, унутрашња и спољна 
политика, политички живот – оснивање странака, проглашење краљевине, Тимочка буна, 
српско-бугарски рат, устави из 1888. и 1901, Мајски преврат; личности – краљ Милан, 
краљица Наталија и краљ Александар Обреновић, Јован Ристић, Стојан Новаковић, 
Никола Пашић, Милутин Гарашанин...). 

 Србија од 1903. до 1914. године (унутрашња политика – Устав из 1903, развој 
парламентарне демократије; спољнополитичко окружење – Царински рат и Анексиона 
криза; модернизација привреде и друштва, култура, образовање – оснивање Универзитета 
1905, свакодневни живот; личности – краљ Петар I и престолонаследник Александар 
Карађорђевић, Јован Цвијић, Јован Скерлић, Михаило Петровић Алас, Надежда 
Петровић...). 

 Црна Гора од 1878. до 1914. године (стицање независности, простор, становништво, 
друштво, привреда, култура и образовање; модернизација државне управе, свакодневни 
живот; унутрашња и спољна политика – односи са Србијом, доношење Устава 1905, 
политичке поделе, проглашење краљевине; личности – краљ Никола Петровић, Валтазар 
Богишић, Марко Миљанов...). 

 Срби у Хабзбуршкој монархији (Срби у јужној Угарској, Хрватској и Славонији, 
Далмацији – друштво, привреда, култура и образовање, положај цркве; политички живот – 
политичке странке; личности – Михаило Полит-Десанчић, Јаша Томић, Светозар 
Прибићевић, Стефан Митров Љубиша...).   

 Босна и Херцеговина под аустроугарском влашћу (простор, становништво, правни 
положај Босне и Херцеговине, управа Бењамина Калаја, Анексија и Анексиона криза; 
друштво, привреда, култура и образовање, положај цркве; политички живот – политичке 
странке, омладински покрет и Млада Босна, међунационални и међуверски односи; 
Сарајево, Мостар и Бања Лука као културни и политички центри; личности – Алекса 
Шантић, Јован Дучић, Владимир Ћоровић, Петар Кочић, Осман Ђикић...). 

 Срби у Османском царству (Косово, Метохија, Рашка област и Македонија – 
политичка, имовинска и лична обесправљеност Срба; културне, просветне и црквене 
прилике – значај Призренске богословије; утицај Србије; личности – Богдан Раденковић, 
Петар Костић...). 

 Балкански ратови (узроци и поводи, супротности између балканских националних 
политика, Младотурска револуција, Балкански савез и Први балкански рат – Кумановска и 
Битољска битка, територијалне промене; сукоби међу савезницима и Други балкански рат 
– Брегалничка битка; Букурешки мир и нове границе на Балкану). 

 



САВРЕМЕНО ДОБА 

 

ПРВИ СВЕТСКИ РАТ И РЕВОЛУЦИЈЕ У РУСИЈИ И ЕВРОПИ  

 

 Свет у Великом рату (Велике силе и њихови сукобљени интереси, узроци и повод, 
савезништва и фронтови, ратна хроника – преломнице рата; аспекти рата – технологија 
рата, губици и жртве, водеће личности држава у сукобу).  

 Човек у рату – лично и колективно искуство (живот у позадини и на фронту; рат и 
култура – уметничко виђење рата, рат као поништавање цивилизацијских вредности; 
лични доживљај рата). 

 Револуције у Русији и Европи (друштвене, политичке и економске прилике у Русији 
уочи и у току Првог светског рата, Фебруарска револуција, Октобарска револуција и 
грађански рат, утицај Октобарске револуције на прилике у Европи, револуционарно 
врење, анархија и распад великих царстава; личности – цар Николај II Романов, Владимир 
Иљич Лењин, Роза Луксембург, Максим Горки, Џон Рид...). 

 

СРБИЈА И ЦРНА ГОРА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ 

 

 Србија и Црна Гора у Великом рату (одбрана отаџбине 1914. године – Церска и 
Колубарска битка; слом и окупација – живот у сенци рата, болест, глад и епидемије, 
одбрана Београда, повлачење кроз Србију, Мојковачка битка, Албанска голгота; окупација 
и избеглиштво – окупационе управе, пљачка, репресија и отпор, покушаји мењања 
националног и културног идентитета становништва, држава у избеглиштву, живот у 
избеглиштву; Солунски фронт и ослобођење, допринос победи; личности – регент 
Александар Карађорђевић, Радомир Путник, Степа Степановић, Живојин Мишић, Петар 
Бојовић, Јанко Вукотић, мајор Гавриловић, Арчибалд Рајс, Милутин Бојић...). 

 Искорак ка Југославији (југословенска идеја, државни програми и концепти – 
Нишка, Крфска, Мајска и Женевска декларација; чиниоци југословенског уједињења – 
српска влада, Југословенски одбор, Народно вијеће, међународно окружење; завршне 
војне операције – досезање до граница нове државе; личности – регент Александар 
Карађорђевић, Никола Пашић, Франо Супило, Анте Трумбић...). 

 



СВЕТ ИЗМЕЂУ ПРВОГ И ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА 

 

 Прилике у свету после Великог рата (биланс Првог светског рата – победници и 
поражени, Мировна конференција у Паризу и нова карта Европе и света; Друштво народа, 
улога Вудроа Вилсона). 

 Економске, културне и друштвене прилике (велике економске кризе и њихове 
последице; свет у покрету – култура, наука и образовање, уметнички покрети, масовна 
забава, појава радија, телевизије, звучног филма, употреба вештачких материјала у 
индустрији; личности – Алберт Ајнштајн, Александар Флеминг, Томас Ман, Штефан 
Цвајг, Ернест Хемингвеј, Џон Голсворди, Михаил Шолохов, Чарли Чаплин, Волт Дизни, 
Сергеј Ејзенштајн, Пабло Пикасо, Салвадор Дали...). 

 Свет између демократије и тоталитаризма (либералне демократије – Француска, 
Велика Британија, САД; фашизам, националсоцијализам, милитаризам – Италија, 
Немачка, Јапан; комунизам – Совјетски Савез; личности – Френклин Рузвелт, Томаш 
Масарик, Бенито Мусолини, Адолф Хитлер, Јосиф Висарионович Стаљин...). 

 Свет на путу ка новом рату (Далеки исток, интервенција у Етиопији, грађански 
рат у Шпанији; рушење поретка – криза Друштва народа, Аншлус, Минхенски споразум, 
окупација Албаније, пакт Молотов-Рибентроп). 

  

ЈУГОСЛОВЕНСКА КРАЉЕВИНА 

 

 Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца од 1918. до 1929. године (простор, друштво и 
окружење, конституисање државе и међународно признање, Видовдански устав, 
југословенски парламентаризам; политичке странке, избори и изборне борбе; економске 
прилике; национално и верско питање и питање демократије; личности – краљ Александар 
Карађорђевић, Никола Пашић, Љуба Давидовић, Светозар Прибићевић, Стјепан Радић...). 

 Југославија од 1929. до 1941. године (лични режим краља Александра – основне 
карактеристике, међународни чиниоци, идеологија интегралног југословенства, Устав из 
1931, оживљавање политичког живота, атентат у Марсеју; влада Милана Стојадиновића – 
унутрашња и спољна политика; изазови новог рата – преуређење државе, стварање 
Бановине Хрватске, влада Цветковић-Мачек, промена међународне позиције Југославије и 
пораст сепаратизма; отварање српског питања – Српски културни клуб; личности – кнез 
Павле Карађорђевић, Милан Стојадиновић, Влатко Мачек...). 



 Југословенски културни простор (културни узлет, сарадња и прожимања; 
универзитет и наука; уметнички покрети, хуманитарне и спортске организације; личности 
– Милутин Миланковић, Никола Тесла, Михајло Пупин, Бранислав Нушић, Исидора 
Секулић, Ксенија Атанасијевић, Милош Црњански, Слободан Јовановић, Сава 
Шумановић, Иван Мештровић, Мирослав Крлежа, Јован Дучић...). 

 

 

 

 

ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ – ТОТАЛНИ РАТ 

 

 Доминација сила осовине и преломне године 1939–1941–1943. (узроци и поводи, 
зараћене стране, савезништва, напад на Пољску и њена подела, совјетско-фински рат, рат 
на Западу до 1940. године – пад Француске, Битка за Британију; ратне операције на 
Балкану; напад на СССР и отварање Источног фронта; од европског ка светском рату – 
Афрички фронт, рат на Пацифику и улазак САД у рат; преломне битке – битка за Москву, 
опсада Лењинграда, Стаљинградска битка, битка код Ел Аламејна).   

 Победа антифашистичке коалиције (пад Италије, искрцавање у Нормандији; крај 
рата у Европи и на Далеком истоку – капитулација Немачке и Јапана; изграђивање новог 
поретка – од Атлантске повеље до Потсдамске конференције, личности – Френклин 
Рузвелт, Винстон Черчил, Јосиф Висарионович Стаљин, Шарл де Гол, маршал Жуков, 
генерал Монтгомери, генерал Ајзенхауер, фелдмаршал Ромел...). 

 Последице рата (људски и материјални губици, технологија смрти –  логори смрти, 
геноцид, холокауст; модерна војна технологија – употреба атомског оружја; живот у рату; 
рат и култура – уметничко виђење рата, рат као поништавање цивилизацијских вредности; 
лични доживљај рата). 

 

ЈУГОСЛАВИЈА У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ 

 

 Априлски рат и последице пораза (од дипломатског и војног притиска до рата – 
приступање Тројном пакту, војни пуч и демонстрације, влада Душана Симовића; ток рата 
– од бомбардовања Београда до војне капитулације; влада и монарх у избеглиштву, подела 



Југославије, успостављање окупационих система и колаборационистичких режима, терор 
и репресија, НДХ – геноцидна творевина). 

 Отпор, устанак и грађански рат (комунисти и револуционарна перспектива, 
антиокупаторске снаге грађанства; устанак – егзистенцијални, идеолошки и 
националнослободилачки мотиви; супарнички покрети отпора – различите стратегије 
националне политике; грађански рат, југословенско ратиште 1941–1942 – носиоци терора 
и геноцида, основне институције револуционарне власти). 

 Југословенско ратиште и завршна фаза рата 1943–1945. (АВНОЈ и стварање 
југословенске федерације – недовршена институционализација; велике силе и 
југословенско ратиште – британска политика компромиса и борба за међународно 
признање нове Југославије; обрачун са противницима револуције; преломне битке на 
југословенском ратишту – Неретва, Сутјеска, Београдска операција, Сремски фронт и 
завршне операције за ослобођење земље). 

 Биланс рата и допринос Југославије победи антифашистичке коалиције (војни 
допринос победи, људски и материјални губици, демографске промене; логори смрти – 
Јасеновац, Стара Градишка, Сајмиште, Бањица...; геноцид и холокауст; уништавање и 
пљачка културних и привредних добара; ратна свакодневица; рат и култура – уметничко 
виђење рата; лични доживљај рата; личности – краљ Петар II Карађорђевић, генерал 
Драгољуб Михаиловић, Јосип Броз Тито, генерал Милан Недић, Анте Павелић, Алојзије 
Степинац...). 

СВЕТ ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА 

 

 Послератни свет и његове супротности (од ратног савезништва до хладног рата; 
нова карта света и нове поделе – хладни рат у Европи и Азији, блоковска подела, трка у 
наоружању, нова ратна жаришта, деколонизација и рађање Трећег света; покрети 
еманципације – покрети за женска и мањинска права, антиратни и антирасни покрети; 
научна достигнућа, освајање свемира, медији, популарна култура; пред новим изазовима – 
глобализација, тероризам, еколошки проблеми...). 

 Европске интеграције – од идеје до реализације (пад Берлинског зида – симболични 
крај једног поретка; Европска унија, Савет Европе...). 

 

 

 

 



ЈУГОСЛАВИЈА ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА 

 

 Нова власт (проглашење републике, изградња новог друштвеног уређења, 
политичка и економска основа нове власти – хегемонија комуниста; репресија, 
међународни положај – ослонац на Совјетски Савез; обнова привреде и 
индустријализација, државна привреда и њене противречности; сукоб Југославије и 
социјалистичких земаља – резолуција Информбироа, Голи оток; нова 
унутрашњополитичка и спољнополитичка оријентација: самоуправљање – нова 
концепција друштвеног развоја и несврстаност – искорак ка Трећем свету; Југославија 
између истока и запада – од сарадње са западом до помирења са истоком; личности – 
Јосип Броз Тито, Александар Ранковић, Милован Ђилас, Едвард Кардељ...). 

 Друштвени, економски, политички и културни развој – главни процеси и проблеми 
(политика – уставно, национално, верско питање, питање политичких слобода...; 
економија – противречности економског развоја и економске кризе; култура, наука и 
образовање; свакодневица, животни стандард, популарна култура; личности – Иво 
Андрић, Милош Црњански, Бојан Ступица, Борислав Пекић, Добрица Ћосић, Александар 
Петровић, Александар Поповић, Душан Ковачевић…). 

 Друштвена криза и пораз Југославије (пораз Југославије као идеје, политичког 
пројекта и друштвеног система; разбијање и распад Југославије – ратови у Словенији, 
Хрватској, Босни и Херцеговини; велике силе и југословенска криза – 
интернационализација сукоба; настанак нових држава, последице распада југословенске 
државе – демографске, економске и културне;  сукоби на Косову и Метохији и НАТО 
интервенција 1999, Косовско питање, раздвајање Србије и Црне Горе; личности – 
Слободан Милошевић, Фрањо Туђман, Алија Изетбеговић, Зоран Ђинђић…). 

 

 
 

 


