
Србија у доба  Немањића (кроз 15 питања) 

СТЕФАН НЕМАЊА 

Самосталну српску државу, независну од Византије 

основао је средином 12. века велики жупан Стефан 

Немања. Његова престоница била је у Расу. Вукан, Стефан 

и Растко су били синови Стефана Немање. Растко је 

познат као Свети Сава. За време своје владавине дуге три 

деценије (30 година), Немања је постигао велике успехе. 

Ратујући, проширио је српску државу и ослободио је 

власти византијског цара. Наследници Стефана Немање, 

по њему названи Немањићи,  владали су српском државом 

два века (200 година).  

1. Самосталну српску државу основао је _______________ средином ________ века и 

владао је ____________________ година. 
 

2. Како су се звали синови Стефана Немање? 

_________________, ___________________, ___________________ 

3. Немањићи су владали Србијом: а) тридесет деценија  б) три века   в) два века 

 

СТЕФАН НЕМАЊИЋ 

 

Стефан Немањић је владао Србијом крајем 12. века и почетком 

13. века. Он је син Стефана Немање. Успео је да сачува државу 

свог оца, Стефана Немање. Крунисан је за краља 1217. године. 

У народу је познат као Првовенчани (првокрунисани). Србија 

је постала краљевина. Његови наследници су били његови 

синови: Радослав, Владислав и Урош I. Стефана Првовенчаног 

је наследио на престолу најстарији син Стефан Радослав. 

Стефан Првовенчани је подигао манастир Жичу. 

 

4. Када је владао Стефан Немањић? _______________ 
 

5. Које године је крунисан за краља? ____________________________________ 
 

6. Како је народ прозвао Стефана?_______________________________________ 
 

7. Који манастир је подигао Стефан Немањић? ____________________________ 

 

*Шта знаш о Жичи? 
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РАСТКО НЕМАЊИЋ - СВЕТИ САВА 

Растко Немањић је био најмлађи син великог жупана Стефана 

Немање. Као младић, добио је од оца на управу Захумље, али 

Растка није занимао позив 

владара, државника и ратника. 

Одлучио је да се посвети 

монашком животу. Побегао је на 

Свету гору, замонашио се и 

добио име Сава. Основао је прву 

самосталну цркву и постао њен 

поглавар – први српски 

архиепископ. Подигао је манастир Хиландар заједно са 

својим оцем, први и једини српски манастир на Светој гори. 

8. Растко Немањић се замонашио и добио име _________________________________ . 
 

9. Српска православна црква постала је ___________________________, а Свети Сава  

први српски ______________________________________ . 

 

КРАЉ МИЛУТИН 

 

Милутин Немањић владао је крајем 13. и 

почетком 14. века. Милутин је син Уроша I, унук 

Стефана Првовенчаног. Био је веома успешан 

ратник. Ратовао је против Византије, освојио 

Македонију и знатно проширио границе на југу 

Србије. Сматра се највећим градитељем и 

донатором српских цркава и манастира међу 

Немањићима. Није основао ни један манастир, 

али их је обнављао.  

 

11. Милутин је био унук 

________________________________________ . 

12. Владао је у _________________ веку, проширио   

____________________________________________   

и ____________________________   манастре . 
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ЦАР СТЕФАН ДУШАН 

Стефан Душан је син Стефана Дечанског. Владао је у 

првој половини 14. века. Био је најмоћнији владар из лозе 

Немањића.  Био је велики ратник и освајач и већи део своје 

владавине је провео у освајањима. Против Византије је 

водио неколико ратова и освојио простор данашње 

Албаније и велики део Грчке. Проглашен је царем, а првог 

српског цара народ је прозвао Душан Силни. Душан 

Силни је створио моћну и пространу државу, а државу је 

уредио доношењем Законика. Закоником су утврђена 

права и обавезе становника Србије. Биле су предвиђене 

казне за оне који нису поштовали правила.  

Члан 96 о убиству из Законика 

„Ко се нађе да убије оца, или матер, или брата, или чедо 

своје, да се тај убица сажеже на огњу“.  

Члан 172 о судијама из Законика 

„Све судије да суде по законику, право, како пише у законику, а да не суде по страху од 

царства ми.“ 

13. Како су у народу звали Стефана Душана? ____________________________________ 

14. У доба цара Стефана Душана Србија је постала ______________________________ . 

КАРТА СРБИЈЕ У ДОБА ДУШАНА СИЛНОГ 
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ЦАР УРОШ 

Цар Урош је наследио оца након смрти. Владао је 

у другој половини 14. века. Великаши, моћни и 

богати људи поделили су царство на мале области 

и њима управљали. Власт цара Уроша нису 

признавали. Држава је ослабила и царство се 

распало. Зато је народ цара Уроша назвао Урош 

Нејаки. 

15. Када је владао цар Урош? ____________________________________________ 
 

16. Како је народ назвао цара Уроша и  зашто?______________________________ 

Додатно питање: Сети се часа о имену Стефан. Зашто су сви владари из лозе Немањића 

узимали име Стефан?  

Преглед 

Линија налево представља наследну везу 

браће, а надесно отац-син; плавом бојом су 

означени краљеви, а црвеном цареви. 

1. Допуни: Оснивач династије (владарске 

лозе) Немањића је _______________________, 

а последњи владар ______________________ . 

2. Титулу првог српског цара понео је 

___________________________________.  

3. Напиши имена краљева, од првог до 

последњег. 
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