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Питања и одговори 

 

1. Стефан Немања је родоначелник које српске средњовековне династије? 

династије Немањић 

2. У ком веку је живео Стефан Немања? 

у XII веку 

3. Где је рођен Стефан Немања? 

у Рибници (околина данашње Подгорице) 

4. Како се звао отац Стефана Немање? 

Завида 

5. Колико браће је имао Стефан Немања? 

имао је три брата 

6. Наведи имена браће Стефана Немање? 

Тихомир, Мирослав и Страцимир 

7. Које територије је Немања као удеони кнез добио на управу? 

Расину, Топлицу, Ибар и област Реке 

8. У ком граду се налазило седиште Стефана Немање? 

Беле Цркве (данашња Куршумлија) 

9. Са којим вазантијским царем се Стефан Немања сусрео у Нишу? 

са Манојлом I Комнином 

10. Које године су се састали у Нишу Стефан Немања и Манојло I Комнин? 

1163. године 

11. Коју дворску титулу је Манојло I Комнин доделио Стефану Немањи приликом 

иховог сусрета у Нишу? 

титулу„царског сана“ 

12. Коју област је Манојло I Комнин доделио Стефану Немањи приликом сусрета у 

Нишу? 

жупу Дубочицу (околина данашњег Лесковца) 

13. Које две цркве је Стефан Немања саградио/обновио у близини данашње 

Куршумлије? 

цркве св. Богородице и св. Николе 

14. Где су браћа заточила Стефана Немању? 

у „Црне пећине“ у близини Раса 



15. Приликом заточеништва у пећини, близу Раса, ком свецу се молио Стефан 

Немања за збављење? 

Св. Ђорђу 

16. На шта се Стефан Немања заветовао св. Ђорђу, док се молио у пећини приликом 

заточеништва? 

да ће на брду, које је видео из пећине, подићи манастир посвећен св. Ђорђу 

након избављења 

17. Како се зове манастир који је Стефан Немања подигао након што се избавио из 

заточеништва? 

Манастир Ђурђеви Ступови 

18. Када су браћа заточила Стефана Немању? 

након Немањине градње и обнове цркви св. Богородице и св.Николе 

(1166.године) 

19. Када је започета изградња Ђурђевих Ступова? 

1171. године 

20. У којој бици је Стефан Немања поразио браћу? 

у бици код Пантина 

21. Које године се одиграла битка код Пантина? 

1168. године 

22. Која моћна држава је пружила помоћ Немањиној браћи приликом битке код 

Пантина? 

Византија 

23. У близини ког града се налази место Пантино? 

у близини Вучитрна 

24. Који брат Стефана Немање се приликом повлачења утопио у реци Ситници? 

Тихомир 

25. Након битке код Пантина, да ли је Стефан Немања остао у непријатељским 

односима са браћом? 

Након битке код Пантине дошло је до измирења са Мирославом и 

Страцимиром 

26. Коју титулу је носио Стефан Немања? 

титулу великог жупана 

27. Од које године Стефан Немања влада као велики жупан? 

од 1168. године 

28. Које године се Стефан Немања умешао у сукоб између Византије и Венеције? 

1171. године 



 

29. На чијој страни је био Стефан Немања приликом сукоба између Византије и 

Венеције? 

на страни Венеције 

30. Шта се десило са Стефаном Немањом након завршетка сукоба између Венеције 

и Византије? 

Стефан Немања се покорио Манојлу I Комнину и одведен је 1172. годинеу 

Цариград 

31. У каквом односу је Рашка била према Византији након Немањиног повратка из 

Цариграда? 

Рашка је била у вазалном односу према Византији 

32. До које године је Рашка била у вазалном односу према Византији? 

до 1180. године (до смрти Манојла I Комнина) 

33. Које године се Немања прикључио борби против Византије, у савезништву са 

угарским владарем? 

1183. године 

34. Које територије је Стефан Немања заједно са Угарима освојио од Византије? 

Поморавље, Ниш, до Сердике 

35. Упоредо са нападима на византијске поседе у моравској долини, Стефан 

Немања је нападао и друге области. Које? 

Зету, Северну Албанију,  град Дубровник, изворишни део реке Сруме, Горњи и 

Доњи Полог, као и жупе на Косову и Метохији. 

36. До које године је Стефан Немања освојио Зету? 

пре јануара 1186. године 

37. Након освајања Зете, у ком граду је Стефан Немања сместио своју резиденцију? 

у Котору 

38. Које године су отпочели напади Стефана Немање и његове браће на Дубровник? 

1184. године 

39. Код ког места је Мирослав доживео тежак пораз приликом покушаја да заузме 

Дубровник? 

код места Пољица (1184. године) 

40. Због чега Стефан Немања и његова браћа нису успели да освоје Дубровник? 

зато што нису поседовали довољно снажну флоту 

41. Када је окончано непријатељство између Дубровника и Рашке? 

27. септембра 1186. године 

 



42. Како се звао вођа крсташа и цар Светог римског царства који се састао са 

Стефаном Немањом? 

ФридрихI Барбаросa 

43. Које године се Стефан Немања састао са царем Светог римског царства? 

1189. године 

44. У ком граду се Стефан Немања састао са царем Светог римског царства? 

у Нишу 

45. Шта је Стефан Немања понудио Фридриху I Барбароси приликом њиховог 

сусрета у Нишу? 

понудио је заједнички напад на Византију и могућност вазалног односа на 

новоосвојеним територијама 

46. Које године је дошло до битке на Морави? 

1190. године 

47. Које две државе су се сукобиле у бици на Морави? 

Византија и Србија 

48. Ко се налазио на челу византијске војске у бици на Морави? 

цар Исак II Анђео 

49. Ко се налазио на челу српске војске у бици на Морави? 

велики жупан Стефан Немања 

50. Ко је изашао као победник из битке на Морави 1190. године? 

Византија 

51. Након Немањиног пораза на Морави 1190. године, да ли се Србија нашла у 

вазалном положају према Византији? 

Није се нашла у вазалном положају. 

52. Са којом државом је Стефан Немања водио последњи рат 1192. године? 

са Угарском 

53. Које територије је Стефан Немања након пораза на Морави морао да врати 

Исаку II Анђелу? 

Перник, Велбужд, Стоб, Скопље, Ниш и Призрен 

54. Како се звала супруга Стефана Немање? 

Ана (Анастасија) 

55. Колико синова је имао Стефан Немања? 

три 

56. Како су се звали синови Стефана Немање? 

Вукан, Стефан и Растко 



57. Ког сина је Стефан Немања оженио византијском принцезом Евдокијом, 

братаницом цара Исака II Анђела? 

сина Стефана 

58. Како се зове лева притока Ибра на којој је  Немања саградио истоимени 

манастир? 

Студеница 

59. Које године је Стефан Немања подигао манастир Студеницу? 

1190. године 

60. Које године се Стефан Немања повукао са власти? 

1196. године.  

61. У којој цркви се Стефан Немања замонашио заједно са супругом Аном? 

у цркви св. Петра и Павла у Расу 

62. Које монашко име је узео Стефан Немања? 

Симеон 

63. Које године Стефан Немања (Симеон) одлази на Свету Гору? 

1197. године 

64. Коме се Стефан Немања (Симеон) придружио на Светој Гори? 

сину Растку, односно (у монаштву) Сави 

65. Који манастир су обновили Симеон и Сава? 

Хиландар 

66. Које године је Симеон, заједно са сином Савом, обновио манастир Хиландар? 

1198. године 

67. Које године је умро Стефан Немања? 

13.02.1199. године 

68. Које године је Сава пренео мошти оца Стефана Немање из Хиландара у 

Студеницу? 

1207. године 

69. Зашто је св.Симеону додељен епитет Мироточиви? 

зато што је из његових моштију потекло миришљаво уље, односно миро 

70. Шта је примогенитура? 

обичај да прворођено владарско дете има предност приликом преузимања 

власти 

71. Ко је наследио Стефана Немању? 

другорођени син Стефан 

 

 



 

72. Због чега је Стефан Немања нарушио принцип примогенитуре и препустио 

престо свом другом сину Стефану, а не прворођеном Вукану? 

након Немањиног пораза на Морави, закључен је мир према коме великог 

жупана наслеђује његов средњи син Стефан, који добија титулу 

севастократора и византијску принцезу Евдокију за жену, а не прворођени 

Вукан 

73. Ко су били родитељи Стефана Немањића? 

родитељи Стефана Немањића су били Стефан Немања и Ана 

74. Кога је наследио Стефан Немањић? 

Стефан Немањић је наследио свог оца - Стефана Немању 

75. Од када до када је владао Стефан Немањић? 

Стефан Немањић је владао од 1196. до 1228. године. 

76. Ко су била браћа Стефана Немањића? 

Вукан и Растко Немањић 

77. Да ли је Стефан Немањић био најстарији син својих родитеља? 

Стефан Немањић није био најстарији син. Најстарији син је био Вукан 

78. Коју је титулу првобитно носио Стефан Немањић? 

Стефан Немањић је првобитно носио титулу великог жупана 

79. Где и на ком сабору је Стефан Немањић преузео престо? 

Стефан Немањић је преузео престо на државном сабору у Расу код Петрове 

цркве 

80. Ко је описао Стефаново преузимање престола у Студеничком типику? 

Стефаново преузимање престола је у Студеничком типику описао је његов 

млађи брат, Сава 

81. Зашто је Стефан Немањић прозван Првовенчани? 

Стефан Немањић је назван Првовенчани зато што је први владар из династије 

Немањића који је био овенчан краљевском круном 

82. Које године је Стефан Немањић постао краљ? 

1217. године 

83. Да ли је Стефан Немањић био први крунисани српски краљ? 

Стефан Немањић није био први српски краљ, већ први краљ из династије 

Немањића 

84. Које је најзначајније књижевно дело Стефана Немањића? 

најзначајније књижевно дело Стефана Немањића је „Житије Светог Симеона“ 

 



85. Шта је Стефан Немањић описао у свом најзначајнијем књижевном делу? 

живот и чуда свог оца - Стефана Немање 

86. Како се звала прва жена Стефана Немањића? 

Евдокија Анђео 

87. Чија ћерка је била прва жена Стефана Немањића? 

Евдокија Анђео је била братаница цара Исака II Анђела (1185-1195; 1203-1204) 

и ћерка каснијег византијског цара, Алексија III Анђела (1195-1203) 

88. Како византијски историчар Никита Хонијат назива Србе? 

назива их Трибалима 

89. Како се зове најстарији син Стефана Немањића и његове прве жене? 

Стефан Радослав 

90. Које године је окончан брак између Стефана Немањића и његове супруге 

Евдокије? 

окончан је 1201. године 

91. Да ли је Вукан Немањић пружио подршку своме брату, или Евдокији? 

Вукан Немањић је своју подршку пружио Евдокији и дао јој је пратњу до Драча, 

док је брата Стефана прекорио због грубости 

92. Да ли је брат Стефана Немањића, Вукан, био против Стефановог преузимања 

престола? 

Вукан је био против Стефановог преузимања престола зато што је сматрао 

да он, као најстарији син, полаже право на престо 

93. Да ли је брат Стефана Немањића, Растко, био против Стефановог преузимања 

престола? 

Растко,односно монах Сава, није се противио Стефановом преузимању 

престола 

94. Од кога је Стефан Немањић тражио краљевску круну? 

Стефан Немањић је тражио краљевску круну од папе Иноћентија III 

95. Од када до када је трајао грађански рат између Вукана и Стефана Немањића? 

од 1201/1202. до 1204/1205. године 

96. Зашто је избио грађански рат између Вукана и Стефана Немањића? 

Грађански рат између Вукана и Стефана је избио зато што је Вукан сматрао 

да треба поштовати принцип примогенитуре, и да има више права на престо и 

титулу великог жупана од Стефана. Такође, Вукан се противио томе да 

Стефан постане краљ Србије 

97. Који страни владар је ратовао на Вукановој страни против Стефана Немањића? 

Вукана је у рату подржавао угарски краљ Емерик 



98. Које године је Стефан Немањић збачен са престола? 

Стефан Немањић је привремено збачен са власти до лета 1202. године 

99. У коју државу се Стефан Немањић упутио после првобитног пораза у 

грађанском рату? 

у Бугарску 

100. Које године су крсташи освојили Цариград? 

1204. године.  

101. Ко је владао Бугарском у време изгнанства Стефана Немањића? 

Бугарском је у то време владао Калојан. 

102. Које године се Стефан Немањић вратио у Србију? Објаснити његов однос са 

братом. 

Стефан Немањић се вратио у Србију најкасније до 1205. године. Он се тада 

помирио са братом Вуканом, са којим је склопио споразум да Стефан буде 

велики жупан и врховни владар државе, а да Вукан буде удеони „велики кнез“у 

Зети.  

103. Ко је постао цар након крсташког освајања Цариграда? 

када је Цариград пао у крсташке руке 1204. године цар Латинског царства је 

постао Балдуин Фландријски.  

104. Стефан Немањић се окористио сукобом Бугарске и Византије. Које територије је 

он припојио својој држави? 

Стефан Немањић  је Србији припојио области Ниша, Врања, Биначке Мораве, 

Призрена и Липљана. 

105. Које године су Бугари и Латини заједничким снагама напали Србију? 

1214. године у близини Ниша.  

106. Када је између Вукана и Стефана Првовенчаног дошло до коначног измирења? 

у фебруару 1207. године. 

107. Ко је имао главну улогу у измирењу Вукана и Стефана и на који начин? 

главну улогу у измирењу Вукана и Стефана је имао њихов брат Сава, који је са 

моштима њиховог оца, Симеона, дошао у Србију како би га положио у 

манастиру Студеници.  

108. Када је епирски владар напао Србију и како се он звао? 

епирски владар Михаило I Анђео је 1214. године напао Србију, која је тада 

привремено изгубила Скадар. Михаила је убрзо након тога убио његов слуга. 
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109. На који начин је учвршћен мир између Србије и Епирске деспотовине? 

Објаснити. 

након убиства Михаила I Анђела, нови епирски владар је постао Теодор I Анђео. 

Са њим се Стефан Немањић измирио, а то измирење је учвршћено родбинским 

везама. Око 1216. године  сестра српског владара се удала за Манојла, брата 

Теодора I Анђела, а неколико година касније се ћерка Теодора I удала за 

Стефана Радослава, сина Стефана Немањића и наследника српског престола.  

110. Које године се, по други пут, оженио Стефан Немањић? 

он се други пут оженио 1217. године. 

111. Ко је била Ана Дандоло, друга жена Стефана Немањића? 

Ана Дандоло је била унука чувеног млетачког дужда - Енрика Дандола 

112. За време Стефана Немањића Србија је добила две велике тековине у свом 

државном развоју. Које? 

Србија је за време његове владавине постала краљевина и добила је 

аутокефалност Српске цркве. 

113. Од ког црквеног поглавара је Стефан Немањић тражио краљевску круну (венац) 

и како се он звао? 

Стефан Првовенчани је тражио црквену круну од папе Хонорија III. 

114. Које године је Стефан Немањић крунисан за краља? 

Стефан Немањић је постао краљ 1217. године. 

115. Ко је крунисао Стефана Немањића? 

крунисали су га папски легати, а потом га је миропомазао његов брат Сава 

(1221). 

116. У ком манастиру је крунисан Стефан Немањић? 

Стефан Немањић се првобитно крунисао у Петровој цркви у Расу 1217. године 

да би се потом миропомазао у манастиру Жичи 1221. године. 

117. До које године је довршена градња манастира Жиче? 

Манастир Жича је саграђен 1221. године. 

118. Које године је Србија добила своју самосталну црквену организацију? 

Српска црква се осамосталила 1219. године. 

119. Којим се изразом у хришћанству означава самосталност цркве? 

самосталност цркве се назива аутокефалност. 

120. Који манастир је био центар Српске архиепископије? 

манастир Жича. 
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121. Где су била седишта Зетске и Хумске епископије? 

Зетска епископија је била смештена у манастиру Светог арханђела Михаила на 

Превлаци у Боки Которској, а Хумска епископија у манастиру Богородице 

Стонске у граду Стону. 

122. Које је монашко име Стефана Немањића? 

Симон. 

123. Која је задужбина Стефана Немањића? 

задужбина Стефана Немањића је манастир Жича. 

124. Које године је умро Стефан Немањић? 

Стефан Немањић je умрo 1228. године. 

125. Које године је рођен Стефан Радослав? 

1192. године. 

126. Ко су родитељи Стефана Радослава? 

Стефан Немањић и Евдокија Анђео. 

127. Ко су браћа Стефана Радослава? 

Стефан Владислав, Урош и Предислав. 

128. Како се звала сестра Стефана Радослава, позната историјској науци? 

Комнина Немањић. 

129. Ко је био деда по мајци Стефана Радослава? 

цар Алексије III Анђео. 

130. Кога је наследио Стефан Радослав? 

наследио је свог оца - Стефана Првовенчаног. 

131. Од када до када је владао Стефан Радослав? 

од 1228. до 1234. године. 

132. У каквом положају је била Србија када је Стефан Радослав наследио престо? 

Стефан Радослав је наследио независну краљевину. 

133. Када се оженио Стефан Радослав? 

1218/9. године. 

134. Ко је била жена Стефана Радослава? 

Ана, кћи епирског деспота Теодора I Анђела. 

135. Kако је жена Стефана Радослава била прозвана у народу? 

„нова Далида“ - због превеликог утицаја који је имала на свог мужа. 

136. Ко је био таст Стефана Радослава? 

епирски деспот Теодор I Анђео. 

 

 



137. Са ким је све заратио таст Стефана Радослава? 

Теодор I Анђео је 1223. године освојио Солун, прогласио се за цара и постао 

најснажнији владар на Балкану. Понесен својим успесима, ушао је у борбу са 

Латинима, Никејским царством и Бугарима. 

138. Које године је таст Стефана Радослава освојио Солун? 

1224. године. 

139. Којим областима је управљао Стефан Радослав док је његов отац, Стефан 

Првовенчани, био жив? 

управљао је Зетом. 

140. Ко је крунисао Стефана Радослава? 

крунисао га је његов стриц -архиепископ Сава.  

141. У ком манастиру је окруњен Стефан Радослав? 

142. у манастиру Жичи.  

143. У близини ког града се налази манастир Жича? 

144. у околини Краљева.  

145. Стефан Радослав је био под утицајем једне културе. Које? 

Стефан Радослав је био под утицајем грчке културе.  

146. Зашто је Стефан Радослав био под превеликим утицајем грчке културе? 

с обзиром на то да му је мајка била једна, а жена друга грчка принцеза, обе су 

имале јако велики утицај на њега.  

147. Стефан Радослав се потписивао презименом византијске лозе своје мајке. Које је 

то презиме? 

Дука 

148. Да ли је Стефан Радослав ковао свој новац? 

149. Јесте 

150. Да ли је неки владар Србије пре Стефана Радослава ковао свој новац? 

Није. 

151. Како је брак Стефана Радослава утицао на аутокефалност Српске цркве? 

због утицаја своје жене, Стефан Радослав је попустио и пред протестима 

Охридске цркве против српске црквене аутокефалности. 

152. Коме се Стефан Радослав обратио за разјашњење канонских питања? 

он се, ради разјашњавања разних теолошких питања, често обраћао охридском 

архиепископу, Димитрију Хоматину.  

153. Чије је незадовољство изазвало такво његово понашање? 

његово обраћање Хоматину је изазвало незадовољство његовог стрица, првог 

српског архиепископа – Саве.  



154. Које године је Сава напустио Србију и кренуо на исток, у обилазак светих 

места? 

архиепископ Сава је, незадовољан понашањем свог братанца, напустио Србију 

1229. године.  

155. На чијем двору је боравио Сава док је био на путовању ка светим местима? 

он је посетио двор никејског цара Јована III Дуке Ватаца.  

156. У каквом односу су били таст Стефана Радослава и никејски цар Јован Ватац? 

Теодор I Анђео и Јован Ватац су били у непријатељском односу, јер је Теодор 

напао Јованову државу 

157. Ко је био Димитрије Хоматин? 

Димитрије Хоматин је био охридски архиепископ.  

158. Да ли је Димитрије Хоматин био присталица осамостаљења Српске цркве? 

Димитрије Хоматин није био присталица аутокефалности српске цркве, већ је 

у неколико наврата протествовао против аутокефалности српске цркве.  

159. Којим речима је Димитрије Хоматин описао Србију када је писао патријарху 

Герману у Никеји? 

услед попустљивог понашања пред протестима Охридске архиепископије, 

Димитрије Хоматин је никејском патријарху писао да је Србија побожна 

земља, украшена чашћу ваљаног морала сваке врсте.  

160. Које године се одиграла битка код Клокотнице? 

битка код Клокотнице се одиграла 1230. године.  

161. Ко се сукобио у бици код Клокотнице? 

у тој бици су се сукобили бугарски цар Јован Асен II и епирски деспот Теодор I 

Анђео 

162. Какве је последице по српску државу имала битка код Клокотнице? 

поразом епирске деспотовине и заробњавањем деспота Теодора I био је 

уздрман и положај Стефана Радослава у Србији 

163. Ко се побунио против Стефана Радослава? 

побунила се властела, на челу са његовим братом - Стефаном Владиславом 

164. Када се десила побуна против српског краља Стефана Радослава? 

почела је 1233. године. 

165. Кога је властела довела на власт после Стефана Радослава? 

довела је млађег сина Стефана Првовенчаног - Стефана Владислава. 

166. Где је Стефан Радослав отишао након губитка свог трона? 

отишао је у Дубровник. 

 



167. Какве повластице је уступио Дубровчанима? 

ослободио их је обавеза према владарима Србије. А уколико би се вратио на 

престо, дозволио би им да тргују без царина, да не плаћају могориш и да су им 

слободни виногради које су засадили у жупи Жрновици.  

168. Зашто Стефан Радослав уступа повластице Дубровчанима? 

он им је уступио повластице зато што се надао да ће му Дубровчани помоћи у 

борби против свог брата, те да ће му помоћи да поврати власт 

169. Од кога је још Стефан Радослав тражио заштиту? 

Стефан Радослав је тражио подршку и од епирског деспота Манојла II Анђела 

170. Шта се догодило када је Стефан Радослав отишао у Драч? 

ни епирски деспот није могао помоћи Стефану Радославу да врати престо. 

Осим тога, у Драчу се распао и његов брак са Аном. 

171. Како се завршио брак између Стефана Радослава и његове жене? 

после доласка у Драч, краља је оставила жена Ана због намесника града, који је 

на послетку био намеран да Стефана Радослава лиши живота.  

172. Да ли је Стефан Радослав покушавао да поврати престо после неуспеха у Драчу? 

после фијаска у Драчу, Стефан Радослав се одрекао престола и вратио се у 

Србију 

173. Које је монашко име Стефана Радослава? 

монашко име Стефана Радослава је било Јован 

174. Када је Стефан Радослав умро? 

умире после 1235. године 

175. У ком манастиру је Стефан Радослав сахрањен? 

Стефан Радослав је сахрањен у манастиру Студеница.  

176. Сачувана је једна реликвија која је припадала Стефану Радославу. Која? 

доданас нам је сачуван венчани прстен краља Радослава. 

177. Када је умро деда краља Стефана Владислава? 

1199. године.  

178. Ко је био отац Стефана Владислава? 

Стефан Немањић. 

179. Ко су била браћа Стефана Владислава? 

Стефан Радослав, Урош и Предислав. 

180. Ко је био његов брат Предислав? 

Предислав се угледао на свог стрица Саву, те се рано замонашио и живео је у 

Хиландару. Био је хумски епископ, а од 1263. године и српски архиепископ. 

Његово монашко име било је Сава. 



181. Како се звала сестра Стефана Владислава? 

сестра Стефана Владислава се звала Комнина.  

182. Кога је наследио Стефан Владислав? 

он је наследио свог брата, Стефана Радослава.  

183. На који начин је Стефан Владислав дошао на власт? 

Стефан Владислав је на власт дошао тако што је свог старијег 

братаСтефана Радослава збацио са власти.  

184. Које године је Стефан Владислав дошао на власт? 

1234. године 

185. Чију подршку је у борби за престо уживао Стефан Владислав? 

Стефан Владислав је у борби за престо у живао подршку српске властеле 

186. Ко је владао Бугарском у време смене власт у Србији? 

Јован II Асен.  

187. Ко је била жена Стефана Владислава? 

бугарска принцеза Белослава. 

188. Чија ћерка је била Белослава? 

Белослава је била ћерка бугарског цара Јована II Асена. 

189. Да ли су Стефан Владислав и Белослава имали деце, и ако јесу, ко су они били? 

имали су троје деце,Стефана, Десу и ћерку непознатог имена.  

190. Под чијим утицајем је био Стефан Владислав, а самим тим и српска држава? 

Стефан Владислав је био под великим утицајем бугарског владара, Јована II 

Асена и његове ћерке, Белославе.  

191. Ко је крунисао краља Стефана Владислава и краљицу Белославу? 

крунисао их је српски архиепископ, Сава I. 

192. Где се упутио архиепископ Сава после крунисања Стефана Владислава и 

Белославе? 

Сава се тада упутио у Свету земљу. 

193. Да ли је Сава био присталица начина на који је Стефан Владислав дошао на 

власт? 

Сава је био противник насилних збацивања са власти. 

194. Који манастир је задужбина Стефана Владислава? 

задужбина краља Стефана Владислава је манастир Милешева. 

195. По којој фресци је познат манастир Милешева? 

манастир Милешева је позната по фресци Бели анђео (Мироносице на гробу 

Христовом) 



196. Које године је Сава напустио српску државу незадовољан политичким 

променама у српској земљи? 

Сава је из Србије отишао 1234. године. 

197. Које године и где се упокојио Сава? 

Сава умире 1236. године у Трнову у Бугарској. 

198. Објасни како је Стефан Владислав донео тело свог стрица, aрхиепископа Саве у 

Србију? 

после смрти Саве, Бугари сужелели да задрже његово тело, али је Стефан 

Владислав отишао у Бугарску и свог таста молио да му дозволи да тело свог 

стрица сахрани у Србији. Преговори су ишли тешко, али Јован Асен IIје 

попустио, највероватније због молби своје ћерке Белославе, и дозволио да се 

Савино тело пренесе у Србију. 

199. Где је сахрањен Сава? 

Сава је свечано сахрањен у задужбини свог братанца у Милешеви. 

200. У каквом су односу били Стефан Радослав и Стефан Владислав када се Радослав 

као монах вратио у Србију? 

када се Стефан Радослав вратио у Србију као монах, није узнемиравао свог 

брата на престолу. 

201. Које године је угарски владар Коломан напао Хум? 

1237. године 

202. Да ли је Стефан Владислав успео да одбрани Хум? 

Стефан Владислав је успео да одбрани Хум 

203. Како су ти напади утицали на блискост римокатолицизма и Србије? 

ти напади су угрожавали Србију, па се она сасвим удаљила од 

римокатоличанства и усталила се у свом православљу.  

204. Са којим владаром је Стефан Владислав склопио савез? 

Владислав је склопио савез са бугарским царем, Јованом Асеном II и на тај 

начин представља претњу угарским владарима. 

205. Када је Стефан Владислав напустио савез? 

1241. године. 

206. Које године је Стефан Владислав склопио савез са Дубровником? 

1235. године. 

207. Које су биле одлике тог савеза? 

тим савезом се Дубровник обавезао да неће дозволити да се на његовој 

територији припремају акције против Србије, а Владислав их је ослободио 

плаћања могориша за жупу Жрновницу.  



208. Које године је Стефан Владислав потписао споразум са Ђованијем Дандолом? 

1237. године. 

209. Које су одлике тог споразума? 

овај споразум је Дубровнику дао трговинске привилегије, док се Дубровник 

обавезао да више никада не допушта побуне против Србије на његовој 

територији. 

210. Које године папа Гргур IX шаље свог легата у Босну због јереси и како се звао 

тај легат? 

папа Гргур IX шаље 1221.  године свог легата Аконција. 

211. Како се звао бан који је владао Босном у време крсташког рата против јереси 

који је водио папа Гргур IX? 

Матеј Нинослав. 

212. Која земља је иступила као бранитељ римокатоличке вере у Босни? 

Угарска. 

213. Да ли је Угарска водила у Босни само рат у име вере или је имала и освајачке 

претензије? Објаснити. 

Угарска је очигледно имала и освајачке претензије. Син краља Андрије, Коломан 

је започео рат против Босне, планирајући да њену територију припоји 

Угарској. У Босни је један део великаша пришао Угарској, а други део их се 

плашио. Бан Нинослав се повлачио у тешко приступачне планине и избегавао 

отворену борбу, због чега се ратовање јако отегло. 

214. Које босанске области су освојили Мађари у крсташком рату против јеретика? 

Мађари су у рату постигли успехе у Захумљу и Западним странама, али нису 

успели освојити централне делове Босне. 

215. Ко босанском бану Нинославу пружа заштиту од Мађара и шта им он нуди 

заузврат? 

бан Нинослав 1240. године одлази у Дубровник и обећава им да ће их узети у 

заштиту ако би дошло до сукоба са краљем Стефаном Владиславом. 

216. Шта је Златна хорда? 

Златна хорда је татарска држава која је 1241/42. године пустошила Европу. 

Њихов поход је изазвао узбуну кроз све земље којима су пролазили. 

217. Шта је био узрок побуне против Стефана Владислава? 

потрес због Златне хорде, али и смрт цара Јована Асена II, који је био 

најважнија краљева подршка, били су узрок побуне против краља Стефана 

Владислава 1242.године. 

 



218. Ко је дошао на српски престо после Стефана Владислава? 

после Владислава на престо долази његов полубрат, Урош. 

219. Главни отпор против новог краља Уроша није организовао Стефан Владислав, 

већ неко њему близак. Ко је то био? 

главни организатор отпора против краља Уроша била је жена Стефана 

Владислава, Белослава. 

220. Какав је био однос Стефана Владислава и новог српског краља? 

Владислав и Урош су се измирили, а Владислав је признао врховну власт свог 

млађег брата и предао му престо. 

221. Шта се десило са Стефаном Владиславом пошто је предао власт свом брату 

Урошу? 

Стефан Владислав предаје врховну власт свом брату Урошу а заузврат  добија 

на управу територију Зете и титулу краља. 

222. Које године је умро Стефан Владислав? 

1269. године. 

223. Где је сахрањен Стефан Владислав? 

у његовој задужбини, манастиру Милешеви. 

224. Како се звао отац Уроша I? 

Стефан Првовенчани. 

225. Како се звала мајка Уроша I? 

Ана Дандоло. 

226. Које године је Урош I дошао на власт? 

1243. године. 

227. Који познати средњовековни рудари долазе у Србију за време владавине Уроша 

I? 

Саси. 

228. До када је Урош I живео у миру са Никејцима? 

до 1254.године и доласка на престо Теодора II Ласкариса. 

229. Када је почео рат између Никејског царства и Епирске деспотовине на чијој 

страни је био Урош I Немањић? 

на страни Епирске деспотовине. 

230. Која два града је Урош I освојио за време рата између Никејског царства и 

Епирске деспотовине? 

Скопље и Прилеп. 

 



231. Када је дошло до спора између Дубровачке и Барске надбискупије на чијој 

страни се нашао Урош I? 

на страни Барске надбискупије. 

232. Које године је Урош I освојио Скопље и Прилеп? 

1258. године. 

233. Које године је Урош I ступио у савез са Михаилом VIII Палеологом? 

1259. године. 

234. Ко је утицао на стварање савеза између Уроша I Немањића и Михајла VIII 

Палеолога? 

Угарска. 

235. Коју угарску територију је Урош I напао? 

Мачванску бановину. 

236. Које године је Урош I напао Мачванску бановину? 

1267. године. 

237. Да ли је Урош I, нападом на Мачванску бановину, успео да се ослободи 

Угарске? 

није. 

238. Које године су Угари заробили Уроша I?  

1268. године. 

239. Након што се Урош I избавио из угарског заточеништва у каквом положају је 

Србија била према Угарској? 

у вазалном положају. 

240. Са којом принцезом је Урош I оженио сина Драгутина? 

са угарском принцезом Каталином. 

241. Ко је наследио Уроша I? 

син Драгутин. 

242. Како се звала жена Уроша I Немањића? 

Јелена Анжујска. 

243. Како су се звали синови Уроша I? 

Драгутин и Милутин. 

244. Где је Драгутин поразио Уроша I? 

на Гатачком пољу. 

245. Које године је Драгутин поразио Уроша? 

1276. године. 

246. Након пораза 1276. године где се Урош I повукао? 

у манастир. 



247. Како гласи монашко име Уроша I? 

Симон. 

248. Како се зове задужбина Уроша I? 

Сопоћани. 

249. Када на власт ступа Драгутин? 

1276. године. 

250. Кога Драгутин наслеђује?  

наслеђује оца Уроша I. 

251. У каквим је односима Драгутин са оцем Урошем? 

у лошим, јер није хтео да му преда управу ни над једном облашћу. 

252. Како Драгутин долази на власт? 

после борбе са очевом војском. 

253. У којој бици је Драгутин поразио оца? 

на Гатачком пољу (1276). 

254. Да ли је Драгутин имао подршку мајке у сукобу са оцем? 

није имао подршку мајке, само властеле. 

255. Коју област даје Драгутин мајци на управу после збацивања оца са престола? 

Зету. 

256. Коју титулу Драгутин носи док му је отац био жив? 

титулу младог краља. 

257. Како се звала Драгутинова мајка? 

Јелена Анжујска. 

258. На кога се краљ Драгутин ослања током владавине? 

на свог таста, угарског краља. 

259. У којем периоду Драгутин влада као краљ Србије? 

1276 – 1282. 

260. У којем периоду Драгутин влада као сремски краљ? 

у периоду од 1284 – 1316. 

261. Које области Драгутин добија у мираз од угарског краља? 

Београд, Мачву, Усору и Соли . 

262. Под чијом влашћу се по први пут Београд налази у оквиру српске државе? 

под Драгутиновом влашћу. 

263. Са ким је Драгутин био у савезу у борби против Византије? 

са Карлом Анжујским. 

 

 



264. У каквом је односу Драгутин са Дубровником? 

Драгутин је био у  пријатељском односу са Дубровником, издао им је повељу о 

трговини. 

265. У каквом је Драгутин односу са Византијом? 

водио је неколико похода на Византију, али без већег значаја и не задуго. 

266. У ком граду је била Драгутинова резиденција? 

у Дебрцу. 

267. Због чега Драгутин напушта престо? 

у лову под Јелечом, пао је са коња и повредио ногу. 

268. Које године Драгутин напушта престо? 

Драгутин абдицира 1282. године. 

269. Које су последице Драгутиновог пада с коња под Јелечом? 

повреда ноге онемогућавала га је да у пуној снази обавља владарске дужности. 

270. Где се Драгутин повукао после повреде? 

у северни део српске земље. 

271. Да ли је Драгутин ковао новац? 

ковао је динар са ћириличним натписом. 

272. Да ли краљ Милутин кује новац? 

да, динар. 

273. Шта је омогућавало економски развој државе у доба Милутина? 

развој рударства. 

274. Који су најзначајнији рудници у Србији тог времена? 

Брсково, Рудник и Трепча. 

275. Ко је наследио Драгутина? 

млађи брат Милутин. 

276. На којем сабору је извршена смена власти између Милутина и Драгутина? 

на сабору у Дежеву. 

277. Које области ће задржати за себе? 

области северно од Западне Мораве са Дабром и Рудником. 

278. Ко је требало да наследи краља Милутина у случају његове смрти? 

Драгутинов син. 

279. Од када влада Милутин? 

од 1282 – 1321. 

280. По доласку на престо чије територије Милутин напада и осваја? 

територије Византије. 

 



281. Који византијски цар се тада налази на престолу? 

Михаило VIII Палеолог. 

282. Које области осваја Милутин 1282? 

Горњи и Доњи Полог, Скопље, Овче Поље, Злетово и Пијанец. 

283. Ко је Милутину био савезник у нападу на Византију? 

бивши византијски властелин Котаница. 

284. Која је Драгутинова задужбина? 

црква Светог Ахилија. 

285. Које су Милутинове задужбине? 

Подигао је преко четрдесет манастира и цркава, између осталог манастири 

Грачаница,Бањска,Богородица Љевишка. 

286. Како се звао најстарији Милутинов син? 

Стефан. 

287. Којом облашћу је управљао Милутинов син Стефан? 

управљао је Зетом. 

288. У каквим су односима били Милутин и његов син Стефан? 

у лошим, јер је властела наговорила Стефана на побуну и сукоб са оцем око 

власти. 

289. Како се завршио сукоб Милутина и Стефана? 

Милутин је делимично ослепео сина Стефана. 

290. Колико пута се женио Милутин? 

пет пута. 

291. Да ли је Милутин имао подршку цркве? 

не, зато што црква није признавала разводе. 

292. Како се звала Милутинова прва жена? 

Јелена. 

293. Са којом принцезом Милутин склапа други брак? 

са кћерком Јована Анђела севастократора Тесалије. 

294. Ко је била трећа Милутинова супруга? 

угарска принцеза Јелисавета, рођена сестра Драгутинове жене Каталине и 

угарског краља Ладислава IV. 

295. Како се звала четврта Милутинова жена? 

бугарска принцеза Ана Тертер, кћер бугарског владара Георгија I. 

296. Да ли Милутин или Драгутин ратује против Монгола? 

краљ Милутин ратује против Монгола. 

 



297. Ко су били савезници Монголима у рату против Милутина? 

Бугари. 

298. Који бугарски великаши нападају Драгутинову земљу после повлачења на 

север? 

Дрман и Куделин. 

299. Која Драгутинова област је нападнута од стране Дрмана и Куделина? 

Браничевска област. 

300. Ко је Драгутину пружио помоћ у сукобу око Браничева? 

брат Милутин. 

301. Како се завршио напад Дрмана и Куделина на Браничево? 

одбрањено је Браничево. 

302. Коме ће припасти Браничевска област? 

краљу Драгутину. 

303. Коју титулу носи Драгутин после повлачења са власти? 

титулу краља. 

304. У каквом су односу били Драгутин и Милутин са видинским кнезом 

Шишманом? 

дошло је до сукоба у којем су браћа победила. 

305. Због чега Шишман напада Милутина? 

због освајања Браничева. 

306. Како је завршен сукоб између Милутина и Шишмана? 

потписан је мир, Шишману је враћен Видин а он је заузврат постао Милутинов 

вазал. 

307. Да ли Милутин и Драгутин воде заједнички рат против Византије? 

у почетку да, 1283.године продиру дубоко у Византију. 

308. Које области заузима Милутин после Драгутиновог повлачења? 

Дебар, Кичево и Пореч,1284. године. 

309. Када Милутин осваја Драч? 

1296. године. 

310. Који војсковођа води византијску војску на Србију? 

Михаило Главас. 

311. Због чега је Византији био потребан мир са Србијом? 

да би успоставила и повратила политичку равнотежу у Малој Азији и на 

Балканском полуострву. 

312. Зашто је Милутину одговарао мир са Андроником II? 

да би решио сукоб са братом око престола. 



313. Који су услови мировног споразума између Милутина и Андроника II ? 

да Милутин преда четовођу Котаницу и пошаље бугарску принцезу Ану као 

таоца, а да он ожени византијску принцезу Симониду. 

314. Кога је цар Андроник II прво предложио за супругу Милутину? 

сестру Евдокију, али је она то одбила. 

315. Колико је имала Симонида година када се удала за Милутина? 

није тачно познато, између 5 – 12 година. 

316. Да ли су Драгутин и мајка Јелена подржали овај брак? 

нису. 

317. Да ли му је црква пружила подршку за брак са Симонидом? 

није, због непризнавања развода. 

318. Ко је водио преговоре са српским краљем када је требало склопити брак? 

Теодор Метохит. 

319. Колико је пута Теодор Метохит долазио у Србију и водио преговоре у вези 

брака између Милутина и Симониде? 

Пет пута. 

320. Које године је Милутин оженио Симониду? 

1299. године. 

321. У ком  манастиру се налази портрет краљице Симониде? 

у Грачаници. 

322. Шта је добио Милутин од Византије у мираз? 

постао је законити владар освојене земље. 

323. Да ли је српска властела подржала Милутинов брак? 

већина није, јер су желели да се ратовање настави. 

324. Какав је однос суседа према браку Милутина и Симониде? 

представници Тесалије су покушавали да га одговоре, а удовица бугарског цара 

Смилца му нуди брак. 

325. Да ли Драгутин и Јелена подржавају Милутинов савез са Византијом? 

не подржавају. 

326. Где је била јужна граница српске државе у време Милутинове владавине? 

Охрид – Прилеп – Штип. 

327. Које области Милутин осваја од Бугара? 

Браничево и Кучево. 

328. Са којим владаром Сицилије Драгутин формира савез и против кога? 

са Карлом I Анжујским, против Михаила VIII Палеологом. 

 



329. Који татарски кан напада Милутина? 

кан Ногај. 

330. Како је завршен напад татарског кана на Милутина? 

331. потписан је мировни уговор. 

332. Када почиње грађански рат између Драгутина и Милутина, и до када траје? 

1301 – 1311/12. године. 

333. Где се налазио Милутин када Драгутин креће са војском да преузме власт? 

водио је борбу као савезник Византије. 

334. Ко је помогао Милутину у сукобу са Драгутином? 

најамничка војска састављена од Турака, Татара и Осета. 

335. Ко је био посредник у миру међу Милутина и Драгутина? 

Српска православна црква 

336. Како је завршен сукоб између Милутина и Драгутина? 

закључен је мир и обновљене су одредбе Дежевског споразума. 

337. Када умире Драгутин? 

1316. године. 

338. Кога је Драгутин одредио за наследника? 

сина Владислава. 

339. Где је Драгутин провео последње дане? 

у манастиру Ђурђеви Ступови где се и замонашио. 

340. Ко ће искористити Драгутинову смрт? 

брат Милутин, запосео је Браничево и области које је Драгутин задржао за 

себе одлукама Дежевског сабора. 

341. Шта се десило са Драгутиновим сином Владиславом? 

Милутин је Владислава  затворио у тамницу. 

342. Због чега долази до сукоба између Милутина и Дубровника? 

због тога што Милутин затвара дубровачке трговце који су се налазили у 

Србији. 

343. Шта добија Србија у сукобу са Дубровником у време Милутина? 

Цавтат и приобални појас око града са Мљетом. 

344. Који владар искоришћава сукоб између Милутина и Драгутина? 

Брибирски кнез Павле I Шубић. 

345. Како се завршио сукоб са  Брибирским кнезом Павлом I Шубићем? 

Павле долази до Оногошта, али га је Милутин поразио и потписан је мир. 

346. Којој српској средњовековној династији је припадао Стефан Дечански?  

династији Немањића 



347. Како гласи пуно име Стефана Дечанског? 

Стефан Урош III Немањић 

348. По чему је Стефан добио надимак Дечански? 

по својој задужбини, манастиру Високи Дечани 

349. Ко су били родитељи Стефана Дечанског? 

Милутин Немањић и Јелена - српска властелинка 

350. Краљ Милутин је Стефана послао као таоца. Коме? 

татарском кану Ногају. 

351. Када се Стефан Дечански вратио у Србију из татарског заробљеништва? 

око 1297. године. 

352. Коју територију је Стефан Дечански на управу добио од свог оца? 

Зетску област. 

353. Како се звао полубрат Стефана Дечанског? 

Константин. 

354. Како се звала прва жена Стефана Дечанског? 

Теодора, ћерка бугарског цара Смилеца. 

355. Како су се звали синови Стефана Дечанског? 

Душман, Душан и Симеон-Синиша. 

356. Које године је Стефан Урош III подигао побуну против свог оца? 

1314. године. 

357. Због чега је Стефан Дечански подигао побуну против свог оца? 

зато што је страховао да неће бити наследник престола. 

358. Ко је подржавао Стефана Дечанског у сукобу против Милутина? 

властела. 

359. У војним акцијама између Стефана Дечанског и Милутина ко је имао више 

успеха?  

Милутин. 

360. Где је дошло до споразума између Стефана Дечанског и Милутина? 

у једном Стефановом утврђењу - у околини Скадра. 

361. Шта се десило након споразума између Милутина и Стефана? 

Милутин је наредио да се Стефан протера у Скопље, где су га ослепели, што је 

тада значило да је дисквалификованза владавину. 

362. Након Скопља, где је Стефан Дечански са својом породицом протеран? 

у Цариград. 

363. За време боравка у Цариграду, под чијим туторством је био Стефан Дечански? 

под туторством Милутиновог таста Андроника II. 



364. Да ли је у потпуности Стефан био ослепљен? 

није у потпуности ослепљен. 

365. Које године се Стефан Дечански из Цариграда вратио у Србију? 

1320. године. 

366. Након Стефановог повратка у Србију,1320. године, коју територију је добио на 

управу? 

део жупе Будимље. 

367. Након Милутинове смрти да ли је дошло до сукоба међу браћом, Стефаном и 

Константином? 

дошло је до сукоба међу браћом. Приликом Стефановог напада на Зету - 

Константин је заробљен. 

368. Које године је Стефан Дечански крунисан за краља? 

1322. године. 

369. Како је гласио назив титуле Стефана Дечанског? 

у Христа Бога благоверни краљ свих српских и поморских земаљаСтефан Урош 

III. 

370. Након Константинове смрти ко је био нови противник краља Стефана? 

Владислав, син његовог стрица Драгутина. 

371. Око које територије је дошло до сукоба између Стефана Дечанског и 

Владислава? 

око Рудника. 

372. Које године је Владислав поражен? 

1324. године. 

373. Које године је склопљен мир између Стефана Дечанског и Дубровчана? 

1326. године. 

374. Због чега се Стефан Дечански није оженио ћерком Филипа Тарентинског? 

Зато што је Филип од Стефана тражио да се потчини папи. 

375. Када је дошло до грађанског рата у Византији, између Андроника II и 

Андроника III на чијој страни је био Стефан Дечански? 

1321. године,Стефан званично није био ни на једној страни, али тајно је 

помагао Андроника II. 

376. Ко је била друга жена Стефана Дечанског? 

Марија Палеолог, ћерка Јована Палеолога. 

377. Како се звао син Стефана Дечанског и Марије Палеолог? 

Симеон-Синиша. 



378. У каквим родбинским односима су били Стефан Дечански и бугарски цар 

Михаило Шишман? 

Михаило је био зет Стефану, Стефанова сестра, Ана, била је удата за 

бугарског цара 

379. Које године се одиграла битка код Велбужда? 

28.07.1330. године. 

380. Које две снаге су се сукобиле у бици код Велбужда? 

Српске и бугарске снаге. 

381. Ко је командовао српском војском у бици код Велбужда? 

Стефан Дечански. 

382. Међу српском војском убици код Велбужда била је и најамничка војска. Ко је 

чинио најамничку војску? 

каталански најамници. 

383. Ко је изашао као победник у бици код Велбужда? 

Стефан Дечански. 

384. Након бугарског пораза код Велбужда и смрти Михаила Шишмана, на бугарски 

престо Стефан Дечански доводи свог сестрића. Како се он зове? 

Иван Стефан, син Стефанове сестре Ане. 

385. Која је задужбина Стефана Дечанског? 

Високи Дечани. 

386. Коме је посвећен манастир Високи Дечани? 

Вазнесењу Господњем.  

387. Које године је издата прва повеља манастиру Високи Дечани? 

1330. године. 

388. У близини ког града се налази манастир Високи Дечани? 

у близини Пећи. 

389. Коју територију је Стефан Дечански  доделио на управу свом сину Душану? 

Територију Зете. 

390. Због чега је дошло до сукоба између Стефана Дечанског и његовог сина 

Душана? 

до сукоба је дошло јер се Душан плашио да неће наследити очев престо који му 

је обећан. 

391. Да ли се зна када је тачно почео сукоб између Стефана и Душана? 

не зна се тачно, али се зна да је почео пре марта 1331. године. 

392. Ко је Душана подржавао у сукобу са оцем? 

властела. 



393. Када је Душан кренуо да нападне оца Стефана, где је он боравио? 

у Неродимљу, тврђава Петрич. 

394. Ко је изашао као победник из сукоба Стефана и Душана? 

Душан. 

395. Које године је окончан живот Стефана Дечанског? 

новембра 1331. године, под неразјашњеним околностима. 

396. Где је умро Стефан Дечански? 

у Звечану. 

397. Који је прави разлог Стефановог пада са власти? 

основни покретач Стефановог пада није био Душан, већ искључивонезадовољна 

властела због Стефановог понашања након Велбужда, када он није искористио 

плодове ове велике победе, не допуштајући својој властели добијање нових 

територија и пљачку. 

398. Када је рођен Стефан Душан? 

око 1308. године. 

399. Како се звао отац Стефана Душана? 

Стефан Урош III Дечански. 

400. Како се звала Душанова мајка? 

Теодора. 

401. Мајка Душана Немањића је била принцеза које државе? 

Бугарске. 

402. Када је Стефан Душан дошао на престо? 

1331. године. 

403. Шта намерава краљ Душан када долази на власт и да ли се његов план 

остварио? 

напад на Византију, али се његов план тада није оставрио због побуне властеле 

у Зети. 

404. Под чијим вођством се подигла властела у Зети при доласку краља Душана на 

власт? 

под вођством војводе Богоја. 

405. Које године је избила побуна у Зети под вођством војводе Богоја?  

у пролеће 1332. године 

406. Које области краљ Душан уступа Дубровнику 1333. године? 

Пељешац, Стон и Приморје од Стона до дубровачке границе (Сланско 

приморје) 



407. Шта су Дубровчани морали да дају у замену за уступање територија 1333. 

године? 

трибут у висини од 500 перпера и исплате одједном 8000 перпера, и у 

православним  црквама да поје српски поп. 

408. Шта је босански бан потврдио Дубровчанима 1333. године? 

Стон и Пељешац, без Сланског приморја. 

409. Шта је сређивање односа са Босном и Дубровником омогућило српском краљу, 

првих година његове власти? 

напад на византијску територију. 

410. Шта краљ Душан осваја приликом напада на Византију 1332. године? 

Струмицу. 

411. Који византијски пребег помаже краљу Душану у даљим његовим освајањима? 

Сигријан 

412. Које византијске територије краљ Душан осваја 1334. године? 

Прилеп и Охрид. 

413. Који је крајњи циљ напада краља Душана 1334. године? 

Солун. 

414. Како реагује византијски цар приликом напада краља Душана 1334 године? 

пошто су освајања краља Душана потпомогнута Сигријаном, он је убијен под 

зидинама Солуна, чију је околину српска војска већ запосела. 

415. Када су окончани мировни преговори са византијским царем Андроником III? 

августа 1334. године 

416. Шта остаје под српском влашћу након мира са Византијом 1334. године? 

Прилеп, Охрид и Струмица. 

417. Рат Србије и Византијежелела је да искористи која држава? 

Угарска. 

418. Да ли је Угарска успела у својим плановима да покори северне крајеве 

Душанове краљевине 1334. године? 

није, јер краљ Душан их спречава нападом, где се Угари повлаче према Сави. 

419. Где су трупе краља Душана биле стациониране након сукоба са Угарском 1334. 

године? 

на реци Сави. 

420. Да ли је Угарска одустала од својих намера да запоседне северне крајеве 

Душанове краљевине? 

не, уз подршку папе 1338/39. године обновила је своја непријатељства, али без 

већих успеха. 



421. Где су се борбе против Угарске водиле 1338/39. године? 

највероватније у Срему, тада су српски одреди и прешли Саву. 

422. Ко је Јован Кантакузин? 

велики доместик, великаш и потоњи византијски цар и монах, учесних 

грађанских ратова XIV века. 

423. Зашто Јован Кантакузин није постао регент Јовану V? 

због противљења царице-мајке Ане Савојске и патријарха Јована Калекаса. 

424. Где се и када Јован Кантакузин састао са краљем Душаном? 

у Паунима и Приштини 1342. године. 

425. Шта су се Јован Кантакузин и краљ Душан договорили 1342. године? 

освајање земаља и градова под влашћу византијске царице Ане, по принципу 

задржавања освојеног. 

426. Који су град опсели Јован Кантакузин и српски великаши? 

град Сер 1342. године. 

427. Да ли је Сер освојен 1342. године? 

не, због епидемије дизентерије. 

428. Краљ Душан 1342/43. године осваја које територије од Византије? 

Кроју, Берат и Канину, као и Воден, Костур и Хлерин. 

429. Због чега и када долази због разлаза између Јована Кантакузина и краља Душана 

због Кантакузиновог освајања Верије и међусобне нетрпељивости између 

савезника. За Кантакузина - Душан је отимао велике територије Византије, 

док је српски краљ то сматрао малом компензацијом за помоћ византијском 

претенденту. 

430. Да ли је било преговора у току рата са Византијом 1343. године? 

да, царица Ана је понудила територије Стефану Душану у замену за предају 

Кантакузина. 

431. Да ли је краљ Душан прихватио понуду царице Ане 1343. године и предао јој 

Јована Кантакузина? 

не, краљ Душан на то није пристао. 

432. Са ким Кантакузин ствара савез након разлаза са краљем Душаном? 

са Турцима Османлијама. 

433. Да ли долази до примирја и савеза између Византије и Србије 1343/44. године? 

да, Душан и намесници Јована V удружили су се против Кантакузина и Турака. 

434. Када је била битка код Стефанијане? 

1344. године. 

 



435. Због чега је битка код Стефанијане битна? 

то је први помен сукоба између српске и турске војске. 

436. Који је био резултат битке код Стефанијане? 

пораз српске војске. 

437. Када је краљ Стефан Душан освојио Сер? 

1345. године. 

438. Која је била титула краља Душана пре проглашења царства? 

краљ српских и поморских земаља и господар скоро читавог царства Романије. 

439. Коју је титулу, поред краља српских, поморских и грчких земаља, носио краљ 

Душан након освајања Сера 1345. године? 

господар скоро читавог царства Романије. 

440. Пре проглашења за цара, где шаље краљ Душан логотета Хрса 1345. године ? 

на преговоре са светогорским Протатом. 

441. До чега су довели преговори између Свете Горе и српске државе 1345. године? 

до прихватања Стефана Душана за легитимног владара, али и до помињања 

Душана у богослужењу,након цара Ромеја. 

442. У ком граду се Душан проглашава за цара? 

у Серу, 25. децембра 1345. године. 

443. Да ли се краљ Душан надао византијској, или римској круни? 

Цар Душан се није надао ни византијској ни папској круни. 

444. Да ли је Душаново царство сматрано легитимним, приликом проглашења 

Душана за цара? 

не, без самосталне патријаршије. 

445. Када је Српска архиепископија уздигнута на ранг патријаршија? 

априла 1346. године. 

446. Ко је био први српски патријарх? 

Патријарх Јоаникије. 

447. Уз чији пристанак долази до проглашења патријаршије? 

уз пристанак Српске и Охридске архиепископије,  Трновске патријаршије и 

монаштва Свете Горе. 

448. Где и када је Душан крунисан царском круном? 

у Скопљу, на Ускрс, 16. априла 1346. године. 

449. Од кога је Душан примио царску круну? 

од српског патријарха Јоаникија и Трновског патријарха Симеона. 

450. Да ли је Душаново крунисање за цара подржао Цариградски патријарх? 

не, благослов је изостао. 



451. Које је било образложење цара Душана византијском цару приликом 

проглашења за цара? 

да је круну примио од Христа,а да је проглашење царства сама Божија воља. 

452. Ко је Душанову царску титулу признао, а ко поздравио? 

Света Гора и Бугарска су је признали, а поздравили Дубровник и Венеција. 

453. За босанског бана и властелу Стефан Душан је био? 

Рашки цар. 

454. Да ли је папа признао проглашење Душановог царства? 

не, за њега, као и за европске државе, законити цар је био римско – немачки. 

455. Шта је урадио византијски патријарх на подстицај Јована VI Кантакузина? 

бацио анатему на цара Стефана Душана и патријарха Јоаникија и сво српско 

свештенство, око 1350. године. 

456. Како је гласила титула коју је носио цар Душан након проглашења царства? 

цар Срба и Грка. 

457. Ко је био Душанов савладар и наследник? 

његов син Урош. 

458. Коју је титулу носио Душанов савладар? 

краљ свих српских и поморских земаља. 

459. Које све титуле цар Душан додељује својим сарадницима? 

титуле деспота, севастократора и кесара. 

460. Ко је носио титулу деспота у Душановој царевини? 

Душанов полубрат Симеон-Синиша и Јован Асен, брат царице Јелене; касније 

ту титулу добија Јован Оливер и Иваниш, мада се не зна у којем су сродству 

били са царем Душаном 

461. Ко носи титулу севастократора у Душановој царевини? 

Дејан, муж Душанове сестре Евдокије и Бранко Младеновић, отац Вука 

Бранковића. 

462. Ко носи титули кесара у Душановој царевини? 

Гргур Голубић и војвода Прељуб. 

463. После титуле цара следећа по важности титула је? 

Титула краља. 

464. Након краља, следећа титула по значају у Душановој царевини је? 

Титула деспота. 

465. Где борави цар Душан и царица Јелена пред крај 1347. и почетком 1348. 

Године? 

Боравили су на Светој Гори. 



466. Шта је цар Душан поклонио светогорским манастирима приликом посете 

1347/48. године? 

златно и сребрно посуђе, скупоцене одежде, села,  поседе и обновио старе 

повеље. 

467. Душанов боравак на Светој Гори почетком 1348. године се доводи у везу са 

којом болешћу која тада влада у Европи? 

са епидемијом куге. 

468. Ко је Јован Анђео? 

намесник Епира и Тесалије. 

469. Смрт Јована Анђела, 1348. године, олакшала је цару Душану заузимање којих 

области? 

Области Епира и Тесалије. 

470. Када је цар Стефан Душан заузео Епир и Тесалију?-новембра 1348. године. 

471. Које територије је обухватала Душанова царевина до краја 1348. године? 

обухватала је територије од Коринтског залива на југу, Дунава на северу и од 

обала на Јадранском мору на западу до Егејског мора на истоку 

472. Кога је цар поставио за свог намесника у Тесалији? 

војводу Прељуба, који добија титулу кесара. 

473. Душанов намесник Тесалије је боравио у ком граду? 

Трикали. 

474. Ко је био намесник Епира за време цара Душана? 

Душанов полубрат Симеон-Синиша. 

475. Коме се цар Душан обраћа 1350. године у намери да освоји Цариград? 

Млетачкој Републици. 

476. Да ли је Млетачка Република желела да са Душановим царством освоји 

Цариград? 

Није. 

477. Када је цар Душан донео Законик? 

1349. године.  

478. Где је донесен 

Душанов законик?-на државном Сабору у Скопљу. 

479. Колико је чланова имао Душанов законик када је проглашен? 

135 чланова. 

480. Са колико чланова је Душанов законик допуњен? 

66 чланова. 

 



481. Када је допуњен Душанов законик? 

1354. године. 

482. Са допунама из 1354. године, колико чланова је садржао Душанов законик? 

201 члан. 

483. Да ли је било великих неспоразума између Србије и Дубровника за време цара 

Душана? 

Не није било неспоразума. 

484. Када је у Душаново доба издата хрисовуља којом је регулисан положај 

дубровачких трговаца у Србији? 

20. септембар 1349. године. 

485. Где је издата хрисовуља којом се регулише положај дубровачих трговаца у 

Србији 1349. године? 

у Новом Брду. 

486. На шта се односи прва већа целина у Душановом законику? 

на српску цркву, са почетих 38 чланова. 

487. Шта утврђује друга целина Душановог законика? 

права и обавезе властеле и учвршћује њен повлашћени положај. 

488. Права и обавезе властеле се утврђују од ког до ког члана у Душановом законику? 

од 39. до 62. члана, али и у многим другим. 

489. Из ког законодавства је цар Душан увео многе казне? 

из Византијског законодавства. 

490. Због чега босански бан Стефан II Котроманић и цар Душан нису били у добрим 

односима? 

због тога што је Стефан запосео знатан део Хума. 

491. Када је проглашено трогодишње примирје босанског бана и српског цара? 

1346. године. 

492. Шта се десило након истека трогодишњег примирја између средњовековне 

Босне и Србије? 

одред босанске војске је продро до Конавла, где се упутио у пљачку Душанових 

поданика. 

493. Које области је цар Стефан Душан освојио приликом похода на Босну? 

освојио је долину Неретве до правца Крке. 

494. Због чега цар Душан прекида поход на Босну? 

због неприлика у Македонији и Кантакузинових освајања. 

495. Које области је освојио византијски цар Јован Кантакузин 1350. године? 

Солун, Верију и Воден. 



496. Шта ради српска властела у македонским и грчким градовима приликом 

освајања које врши Кантакузин 1350. године? 

кроји тајне преговоре против цара Душана, али без икаквог успеха. 

497. Поред Верије и Водена, који још град је покушао Јован Кантакузин да освоји 

1350. године? 

Сервију. 

498. Ко је био заповедник Сервије приликом напада Јована Кантакузина 1350. 

године? 

кесар Прељуб. 

499. Са којом државом цар Душан жели да ступи у присније односе приликом 

Кантакузинових освајачких похода 1350. године? 

са Османским царством. 

500. На који начин учествују Срби у грађанском рату у Византији? 

шаљу војску од око пет до седам хиљада Јовану V Палеологу. 

501. Како се завршила битка код Димотике 1352. године? 

поразом војске Јована V Палеолога,док су Срби претрпели велике поразе. 

502. Када је цар Душан увидео опасност са турске стране - шта је учинио? 

обратио се папи Иноћентију VI. 

503. Шта је желео цар Душан од папе Иноћентија VI, а шта му је папа понудио 

заузврат? 

покретање крсташког похода; прелазак у католичантсво - у замену за помоћ у 

борби против Турака. 

504. Које године цар Душан шаље посланство папи Иноћентију VI? 

1354. године. 

505. Уместо очекиваног рата са Турцима, цара Душана напада која држава 1354. 

године? 

Угарска, на челу са краљем Лудовиком I. 

506. Зашто се угарска војска повукла 1354. године, приликом напада на цара 

Душана? 

због заразе која се јавила у редовима војске. 

507. Кога је Угарска још угрожавала осим Србије 1354. године? 

Млетачке поседе у Далмацији. 

508. Да би заштитио поседе своје сестре Јелене од угарских напада, цар Душан шаље 

војску на које територије? 

Клис и Скрадин. 

 



509. Коме је припао Клис након смрти цара Душана 1355. године? 

Угарској. 

510. Коме је припао Скрадин након смрти цара Душана 1355. године? 

Млетачкој републици. 

511. Међу првим задужбинама цара Душана, била је која црква? 

Црква Светог Николе у селу Добрушти. 

512. Која је главна задужбина (уједно и маузолејна) цара Душана? 

манастир Светих Арханђела код Призрена. 

513. Према сведочанствима савременика, по чему је био чувен манастир Светих 

Арханђела код Призрена? 

по свом патосу. 

514. Која је била каснија судбина манастира Светих Арханђела код Призрена? 

разорен је од стране Турака. 

515. За шта су Турци искористили материјал од разареног манастира Светих 

Архранђела код Призрена? 

за изградњу Синан-пашине џамије у Призрену. 

516. Који је највећи средњовековни манастир у Србији? 

Високи Дечани. 

517. Чија је задужбина манастир Дечани ? 

Стефана Дечанског и Стефана Душана 

518. Колико година је грађен манастир Дечани? 

пуних 8 година, од 1327-1335. године. 

519. Који манастир је подигао деспот Јован Оливер?- 

Светих Архађела у Леснову. 

520. Зет цара Душана, севастократор Дејан, подигао је коју цркву? 

Свете Богородице у Архиљевици. 

521. Када је умро цар Душан? 

20. децембра 1355. године. 

522. Где је боравио цар Душан две недеље пред своју смрт? 

Боравио је у Беру. 

523. Где је сахрањен цар Душан? 

у манастиру Светих Арханђела у Призрену. 

524. Када је Душанов син Урош Немањић крунисан за краља ? 

1346. године. 

525. Када је Урош Немањић крунисан за цара? 

10. јануара 1356. године 



526. Колико је година имао Урош Немањић када је ступио на царски престо? 

око 19. година. 

527. Којој држави је потврђена слобода кретања и пословања у Србији када Урош 

Немањић постаје цар? 

Дубровнику 

528. Ко је оженио удовицу кесара Прељуба? 

српски великаш Радослав Хлапен, господар Бера (Верије).  

529. Шта је урадио Душанов полубрат Симеон-Синиша по смрти цара Стефана 

Душана? 

прогласио се за цара Ромеја и Срба. 

530. Где је проглашено Симеоново царство? 

у Касторији(Костуру). 

531. Да ли је Симеон-Синиша покушао да збаци легитимног цара? 

Да. 

532. У чему лежи значај битке код Скадра? 

у тој бици Симеон-Синиша губи трку за царски трон. 

533. Којим областима је владао Симеон-Синиша? 

Епиром и Тесалијом. 

534. Чији је син био Симеон-Синиша? 

син Стефана Дечанског. 

535. Након смрти цара Душана ко господари Серском облашћу? 

Царица Јелена. 

536. Које области Српско царство губи 1355. године, пар месеци пре смрти цара 

Душана? 

Христопољ, Анактаропољ и Хрисопољ. 

537. Када је за време цара Уроша одржан државни сабор у Скопљу? 

1357. године. 

538. Које су биле одлуке државног Сабора у Скопљу из 1357 године? 

цар Урош је добио подршку властеле и црквених великодостојника. 

539. Које године су угарски одреди напали Урошево царство? 

1359. године. 

540. Који је био исход угарског напада из 1359. Године на српско царство? 

српска победа. 

541. Ко је био Радослав Хлапен? 

господар Бера и Водена. 

 



542. Шта ради Радослав Хлапен када је увидео да Урошево царство слаби? 

постепено формира самосталне области. 

543. Како се од 1360. године многе породице, које су биле на власти у српским 

земљама, понашају? 

самостално у односу на Царство, што слаби српску средњовековну државу. 

544. Ко су били Балшићи? 

господари Зете. 

545. Ко је био Војислав Војиновић? 

господар старе Рашке и Травуније. 

546. Да ли је Војислав Војиновић остао одан српском цару Урошу? 

Да 

547. Зашто је Војислав Војиновић подржавао цара Уроша? 

због тежње да загосподари већим областима. 

548. Војислав Војиновић је 1358. године објавио рат којој Републици? 

Дубровачкој републици. 

549. Зашто је Војислав Војиновић напао Дубровачку републику? 

због Стона и Пељешца. 

550. Како су Дубровчани реаговали услед напада кнеза Војислава Војиновића? 

Дубровчани су дипломатским напорима желели да реше настали проблем. 

551. Када је дошло до мира са Дубровачком републиком, услед рата који је наметнуо 

Војислав Војиновић? 

1362. године. 

552. Где је закључен мир са Дубровником 1362. године? 

у Оногошту (Никшићу). 

553. Када је умро Војислав Војиновић? 

1363. године. 

554. Када је остао без подршке Војислава Војиновића - где цар Урош тражи ослонац? 

у српској властели из грчких крајева. 

555. У замену за подршку- које титуле цар Урош додељује властели? 

кесара, севастократора и деспота. 

556. Које територије је држао кесар Војихна за време цара Уроша? 

био је господар Драме. 

557. Севастократор и касније деспот Јован Драгаш и господин Константин су држали 

које територије? 

Жеглигово и Прешево. 

 



558. Севастократор Влатко Паскачић је био господар којих територија ? 

господар Славишта, Прешева, Врања и Иногошта. 

559. Која је била најмоћнија властелинска породица за време цара Уроша? 

породица Мрњавчевића. 

560. Како су се звала браћа Мрњавчевић? 

Вукашин и Угљеша. 

561. Које територије је држао Вукашин Мрњавчевић? 

био је господар Прилепа, а за време цара Уроша држао је и територију Скопља 

и Призрена. 

562. Коју територију је држао Угљеша Мрњавчевић? 

територију Серске области, истиснувши царицу Јелену. 

563. Како се Угљеша зближио царској породици Немањић? 

женидбом са Јеленом (Јефимијом), ћерком кесара Војихне, којег је цар Душан 

назвао братучетом. 

564. Коју територију је држао Бранко Младеновић? 

Охрид. 

565. Коју титулу је имао Вукашин Мрњавчевић до 1365. године? 

титулу жупана. 

566. Коју титулу носи Вукашин Мрњавчевић од 1365. године? 

титулу краља. 

567. Коју титулу носи Угљеша Мрњавчевић? 

титулу деспота. 

568. Ко је био Никола Алтомановић? 

синовац кнеза Војислава Војиновића. 

569. Којом територијом је владао Никола Алтомановић? 

Требињем, Конавлима,Оногоштом, Подрињем, Ужицем, Рудником и Мачвом. 

570. Након слабљења царства, када је дошло до оружаног сукоба између српске 

властеле? 

1369. године. 

571. На којој територији је дошло до борбе између српске властеле за време цара 

Уроша? 

на Косову. 

572. Како је српска властела расподелила снаге у борби једних против других? 

са једне стране је био Вукашин Мрњавчевић, а са друге Никола Алтомановић, 

цар Урош, и кнез Лазар који се повукао из борбе.  

 



573. Који је био исход борбе на Косову из 1369. године? 

пораз Николе Алтомановића. 

574. Које године је дошло до сукоба између браће Мрњавчевића и турске војске? 

1371. године 

575. Где је борба вођена између браће Мрњавчевића и турске војске? 

код Черномена - на реци Марици.  

576. Која војска је била бројнија у Маричкој бици? 

српска  

577. Ко је однео победу у Маричкој бици? 

турска војска 

578. У ком периоду дана се одиграла Маричка битка? 

највероватније током ноћи 

579. Да ли су краљ Вукашин и деспот Угљеша преживели Маричку битку? 

не, погинули су. 

580. Када је умро цар Урош? 

2. или 4. децембра 1371.године 

581. Да ли је цар Урош имао наследнике? 

не, цар Урош није имао деце 

582. Да ли је сукоб између српске и византијске цркве надживео Српско царство? 

да  

583. Када је дошло до измирења српске и византијске патријаршије? 

1375. године 

584. Чијим посредовањем је дошло до измирења Српске и Цариградске патријаршије 

1375. године? 

посредовањем кнеза Лазара 

585. Ко се крунисао двоструким (сугубим) венцем 1377. године? 

Твртко I Котроманић 

586. Коју титулу је 1377. године понео Твртко I Котроманић? 

титулу краља Срба и Босне 

587. Где  је крунисан сугубин венцем Твртко I Котроманић? 

у манастиру Милешеви. 

588. Ко је био највећи обласни господар у Србији након Маричке битке? 

кнез Лазар 

589. За шта су Дубровчани сматрали кнеза Лазара? 

за легитимног наследника цара Душана у областима којим је он господарио 

 



590. Како се звао отац кнеза Лазара? 

Прибац 

591. Ко је био краљ Марко 

син Вукашина Мрњавчевића 

592. Како се краљ Марко понео након Маричке битке? 

постао је вазал османског султана. 

593. Када је погинуо краљ Марко и на чијој страни? 

на турској, у бици на Ровинама 

594. Када је била битка на Ровинама? 

1395.године 

595. Коме је посвећен манастир Ђурђеви Ступови? 

Светом Георгију 

596. Ко је у манастиру Ђурђеви Ступови доградио манастирску цркву и осликао 
њену припрату? 

Краљ Драгутин 

597. Које име је добио краљ Драгутин на монашењу? 

Теоктист 

598. Где се налази рука Светог Теоктиста? 

Један део у манастиру Градац, а други део у манастиру Рача 

599. Ком празнику је посвећена црква коју је подигао Стефан Немања у Студеници? 

Празнику Успење Пресвете Богородице 

600. Ко је дозидао спољну припрату Богородичине цркве у Студеници? 

Краљ Радослав 

601. Које године је подигнута Краљева црква у Студеници? 

1314. год. 

602. Које године је краљ Радослав подигао припрату Богородичине цркве? 

1230. год. 

603. Коме су све посвећене цркве које се данас налазе у манастиру Студеница? 

Црква Успења Пресвете Богородице, црква Светих Јоакима и Ане и црква 
Светог Николе 

604. Коме је посвећена Краљева црква у манастиру Студеници? 

Светим Јоакиму и Ани 

 

 



605. Чије мошти се налазе у манастиру Студеница? 

Мошти Светог Симеона Мироточивог, Свете Анастасије и Светог Симона 
монаха 

606. Чије тело није откопано и налази се поред гроба Светог Симеона Мироточивог? 

Вуканово тело 

607. Где се замонашио Растко? 

У Русику, метоху манастира Светог Пантелејмона на Светој Гори 

608. Шта се налази у манастиру Хиландар на месту где су биле мошти Светог 
Симеона? 

Винова лоза 

609. Које дарове је добио Свети Сава над моштима Светог Саве Освећеног у 
Јерусалиму? 

Икону Богородице Тројеручице, икону Богородице Млекопитатељнице и 
патерицу 

610. Где се налзи икона Богородице Тројеручице? 

У манастиру Хиландар 

611. Где се налази икона Богородице Млекопитатељнице? 

У карејској испосници Светог Саве. 

612. Шта је Свети Сава написао као игуман Студенице? 

Студенички типик 

613. Црква Светог Ахилија код Ариља, задужбина је ког српског краља? 

Краља Драгутина 

614. Ко је подигао манастир Бањска? 

Краљ Милутин 

615. У ком манастиру се налазе најстарији српски ћирилични натписи на фрескама? 

У манастиру Студеница 

616. Након великог татарског пустошења Жиче, манастир је обновио? 

Краљ Милутин 

617. Мошти Свете Анастасије пронађене су у археолошким ископинама 1985. год. у 
ком манастиру? 

У манастиру Студеница 

618. Ко је ктитор манастира Градац? 

Јелена Анжујска 

 



619. Које име је на монашењу добила Јелена Анжујска? 

Јелисавета 

620. У Никеји цар Теодор Ласкарис и патријарх Манојло Харитопул, услишили су 
молбе студеничког игумана Саве и доделили 1219. год. Сави да буде 
рукоположен за првог српског? 

Архиепископа 

621. Поред Светог Саве, Житије Светог Симеона је написао још један Савин брат. 
Који? 

Стефан 

622. Где се упокојио Свети Сава? 

У Трнову, у Бугарској 

623. У којој цркви је првобитно сахрањен Свети Сава пре него што је краљ 
Владислав организовао пренос његових моштију у Србију? 

У цркви 40 севастијских мученика у Трнову 

624. Како се зове наследник Светог Саве на архиепископском трону? 

Арсеније Сремац 

625. Писци Житија Светог Саве су били? 

Доментијан и Теодосије 

626. Трећи српски архиепископ био је Сава II, син ког владара? 

Стефана Првовенчаног 

627. Манастир Бањску краљ Милутин подиже са намером да ту буде сахрањен. Коме 
је посвећена црква у којој је Милути био сахрањен? 

Светом архиђакону и првомученику Стефану 

628. Ко је подигао Савин пирг у комплексу манастира Хиландар? 

Доњи део Стефан Немања и Сава, а горњи краљ Милутин. 

629. На који празник је Свети Сава постављен за првог српског ариепископа и када? 

Празник Успење Пресвете Богородице, 1219. год. 

630. На колико поклоничких путовања у Свету Земљу је ишао Свети Сава и које 
године? 

Два поклоничка путовања, 1229. год. и 1234. год. 

631. Које године и где су спаљене мошти Светог Саве? 

1594. године у Београду на Врачару 

632. Ком празнику је посвећен манастир Жича? 

Вазнесењу Христовом 



633. Која је најпознатија фреска на западном зиду у Богородичиној цркви у 
Студеници? 

Распеће Христово 

634. Наведите које цркве чине комлекс Пећке патријаршије: 

Црква Светих апостола, црква Светог Димитрија, Богородичина црква и црква 
Светог Николе. 

635. Ком празнку је посвећен манастир Сопоћани? 

Свете Тројице 

636. Наведите чувене портрете на фрескама манастира Сопоћани? 

Портрети краља Уроша I, Стефана Првовенчаног, Светог Симеона Немање, 
Драгутина и Милутина, као и краљице Јелене 

637. Ко је подигао манастир Морачу? 

Кнез Стефан, син Вуканов 

638. Ком празнику је посвећен манастир Морача? 

Успењу Пресвете Богородице 

639. Ко је саградио манастир Рачу? 

Краљ Драгутин 

640. Ко је ктитор манастира Бешеново? 

Краљ Драгутин 

641. Где се налази манастир Бешеново? 

На јужним падинама Фрушке Горе 

642. Које цркве чине комлекс манастира Градац? 

Црква Благовештења и црква Светог Николе 

643. Ко је ктитор манастира Троноша? 

Краљ Драгутин 

644. Манастир Тврдош је подигнут у 4. веку од цара Константина и његове мајке 
царице Јелене. Ко је обновио манастир? 

Краљ Милутин и херцог од Светог Саве Стјепан Вукчић Косача. 

645. За кога је написано Мирослављево јеванђеље? 

За Мирослава, брата Стефана Немање 

646. Где се налази црква Богородице Љевишке? 

У Призрену 

 



647. Ко је обновио Богородицу Љевишку? 

Краљ Милутин 

648. Где се налазе мошти краља Милутина? 

У Цркви Свете Недеље у Софији 

649. Ко је ктитор манастира Грачаница? 

Краљ Милутин 

650. На улазу у у цркву, манастир Грачаница, налазе се два битна портрета, која? 

Портрети ктитора краља Милутина и његове жене Симониде. 

651. У ком манастиру су прво смештене мошти Светог краља Милутина? 

У манастиру Бањска 

652. Чије мошти се налазе у манастиру Дечани? 

Светог краља Стефана Дечанског и Свете Јелене Дечанске 

653. Зашто се манастир Дечани назива „Високи“ Дечани? 

Зато што црква представља највишу сачувану грађевину средњег века. 

654. Ком празнику је посвећен манастир Дечани? 

Вазнесењу Господњем 

655. Која посебно интересантна фреска се налази на источном зиду у манастиру 
Дечани? 

Лоза Немањића 

656. Ко је ктитор манастира Гориоч? 

Свети краљ Стефан Дечански 

657. Зашто је Свети краљ Стефан Дечански подигао манастир Гориоч? 

Посветио је манастир Светом Николи у захвалност што му је излечио очи и 
вратио му вид. 
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