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КОНКУРС МИНИСТАРСТВА ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

„Дигитални час“ 

OСНОВНА ШКОЛА „Јован Поповић“ Сусек – одељење у Баноштору 

Aутор: Ђурђица Стојковић  

РАЗРЕД: IV 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Природа и друштво 

НАСТАВНА ТЕМА: Осврт уназад / Прошлост 

ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ: ДВА ШКОЛСКА ЧАСА  

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА:  Србија у доба Немањића  

ТИП ЧАСА: Обрада и систематизација знања 

МЕТОДЕ РАДА: Дијалошка, монолошка, практичних радова 

НАСТАВНА СРЕДСТВА: Сајт - Србија у доба Немањића, Thinglink - Задужбине 

Немањића,  Prezi - Свети Сава, Linoit- Загонетамо одгонетамо, Лапбук (Lapbook). 

ОБЛИЦИ РАДА: Фронтални  и индивидуални 

ЗАДАЦИ ЧАСА 

Образовни: Утврђивање знања о истакнутим владарима из лозе Немањића  

Функционални: Оспособљавање ученика за самостално утврђивање знања и усвајање 

нових садржаја о средњевековној држави и владарима из лозе Немањића. 

оспособљавање за сналажење у простору и времену, 

Васпитни: Изграђивање националног идентитета и критичког односа према историји 

кроз упознавање средњовековне државе и владара из породице. 

 Упознавање средњовековне уметности. 

Исход часа: Ученик уме да наведе владаре из лозе Немањића, Уме да истакне основна 

обележја њихове владавине, разуме промене територија српске државе. 

Стандарди:  

1ПД. 1. 6.5. зна основне информације о начину живота људи у прошлости  

1ПД.2.6.4. зна редослед којим су се јављали важни историјски догађаји, појаве   и личности 

1ПД.2.6.5. уочава сличности и разлике између начина живота некад и сад  

1ПД.2.6.6. препознаје основна, културна и друштвена обележја различитих                                             

историјских периода 

 

ТОК ЧАСА Средство  

Уводни део часа (5 минута) односи се на најаву наставне јединице.  

http://djurdjicas7.wixsite.com/mysitenemanjici
https://www.thinglink.com/scene/849411950117912578
https://www.thinglink.com/scene/849411950117912578
https://prezi.com/dasfvmqk3wbg/presentation/
http://linoit.com/users/djurdjica/canvases/%D0%97%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%A2%D0%90%D0%9C%D0%9E%20%D0%98%20%D0%9E%D0%94%D0%93%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%A2%D0%90%D0%9C%D0%9E
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У програму Лино (Linoit)  урађена је Загонетамо -  одгонетамо вежба 

коју радимо фронталним радом. 

 На стикерима су постављена питања после сваког одговора наставник 

кликом отвара доњи стикер и проверава тачност одговора. 

Почетна слова сваког одговора откривају тему нашег рада 

НЕМАЊИЋИ. 

 

Линк  

Загонетамо 

одгонетамо 

Linо 

Главни део часа  

Ученике упознајемо са настанком српске државе Рашке, градом Расом и 

њеним оснивачем Стефаном Немањом родоначелником ове династије . 

Династија, родослов као и владарска лоза су деци непознати појмови па 

их је потребно објаснити.  

Династија је редослед владара из исте породице. Обично се наслеђује по 

мушкој линији.  

Посматрамо родослов и учимо на који начин се „чита“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Линк сајта  

Србија у доба 

Немањића 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://linoit.com/users/djurdjica/canvases/%D0%97%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%A2%D0%90%D0%9C%D0%9E%20%D0%98%20%D0%9E%D0%94%D0%93%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%A2%D0%90%D0%9C%D0%9E
http://linoit.com/users/djurdjica/canvases/%D0%97%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%A2%D0%90%D0%9C%D0%9E%20%D0%98%20%D0%9E%D0%94%D0%93%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%A2%D0%90%D0%9C%D0%9E
http://linoit.com/users/djurdjica/canvases/%D0%97%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%A2%D0%90%D0%9C%D0%9E%20%D0%98%20%D0%9E%D0%94%D0%93%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%A2%D0%90%D0%9C%D0%9E
http://djurdjicas7.wixsite.com/mysitenemanjici
http://djurdjicas7.wixsite.com/mysitenemanjici
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После Стефана Немање ту су остали владари из ове династије које 

помињемо. Не тражимо од деце да се меморише тај велики број имена 

али их учимо да користе овај извор знања.  

О сваком владару је написано време владавине и понека занимљивост 

која га обележава.  

 

Велики број владара ове лозе си били и задужбинари који си подигли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сајт  

Србија у доба 

Немањића 

Страна Владари 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://djurdjicas7.wixsite.com/mysitenemanjici/graduate-collection
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бројне манастире.  

Задужбине сам приказала преко географске карте на којој су приказане 

тачке са манастирима. Свака тачка када се кликне на њу отвара линк са 

именом задужбинара и сликом манастира или цркве. 

Урађено је алатом thinglink. 

 

Посебан значај треба дати Светом Сави једној од најзначајнијих 

личности из српске историје, па сам урадила Прези презентацију која 

садржи основне податке о првом српском архиепископу, просветитељу, 

књижевнику и ктитору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алат 

 

Thinglink 

Задужбине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прези презентација 

Свети Сава 
 
 
 

 
 
 
 

http://djurdjicas7.wixsite.com/mysitenemanjici/copy-2-of-stefan-nemanja
http://djurdjicas7.wixsite.com/mysitenemanjici/copy-2-of-stefan-nemanja
https://prezi.com/dasfvmqk3wbg/edit/#5_5660303
https://prezi.com/dasfvmqk3wbg/edit/#5_5660303
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О животу како на двору тако и на селу ученици имају на располагњу 

страну . 

Овај час је ученицима приказао сву опширност сваке области коју смо 

поменули, питање је како та знања уобличити а да се не баве простим 

меморисањем. Зато треба ученике ставити у ситуацију да са овим 

знањима раде, да их одабирају, упоређују, истражују, систематизују.  

На крају првог часа дати ученицима да припреме Лапбук материјале 

(изрежу) са којима ће радити на наредном часу.  

Лапбук (lapbook) је  збирка мини материјала – којa пружа 

интерактивни простор за цртеже, приче, карте, дијаграме  и писани рад 

о било којој теми. 

Лапбук  је осмислила Johanna Whittaker 2008. године за децу која се 

школују код куће. 

Обично се прави од картонске фасцикле у боји,  мада у ту сврху може 

послужити  задња корица блока бр. 5 и припремљени материјали за 

рад. 

Ученицима  је комплетно осмишљен комплет за рад. Све вежбе су 

урађене у програму Inkscape и могу се преузети са сајта.  

Код куће су ученици исекли све 

материјале. 

Други час уз сталну доступност 

извора  обухвата истраживање, 

планирање, креативност, 

систематизација, презентација, 

евалуација.  

Прва вежба се односи на 

истраживање и систематизовање 

знања увођење временске 

артикулације владара династије 

Немањић и одређивања типа 

владавине да ли је у питању 

жупан, краљ или цар. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Све материјале за 

штампање можете 

преузети са стране  

Лапбук 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

За рад на овом делу 

користимо извор 

знања  

Србија у доба 

Немањића 

Страна Владари 

 
 
 
 
 

http://djurdjicas7.wixsite.com/mysitenemanjici/lapbook
http://djurdjicas7.wixsite.com/mysitenemanjici/graduate-collection
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Затим ученици боје грб 

Немањића и упоређују 

територију Србије на почетку и 

на крају владавине ове 

династије.  

Грб је представљен  двоглавим 

белим орлом на црвеном пољу. 

Двоглави орао је убрзо је постао 

симбол српских краљева као и 

српске државе. Може се видети 

на мапи из 1339. где је 

престоница цара Душана 

означена двоглавим орлом. 

Следећи задатак се односи на уређење друштва,  истраживање и 

писање о обавезама владара, властеле и себрима- зависним сељацима.

 

 

Наредни задатак односи се на истраживачки рад и избор четири 

задужбине о којима ће написати основне податке у „кругу знања“ 

 

 

За рад на овом делу 

користимо извор 

знања- Сајт 

Србија у доба 

Немањића 

Насловна страна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З а рад на овом делу 

користимо извор 

знања- Сајт 

Србија у доба 

Немањића 

Страна 

Становништво   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://djurdjicas7.wixsite.com/mysitenemanjici
http://djurdjicas7.wixsite.com/mysitenemanjici/copy-of-vlastela-i-seljaci
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Поред круга ту је и 

лента на којој ученици 

имају конкретне 

задатке везане за 

владавину династије 

Немањић. 

 

 

 

 

 

 

Материјал за рад и 

истраживање о 

Светом Сави обухвата 

три задатка. Средишњи задатак се односи на допуњавање 

изостављених речи Химне Светом Сави, други задатак се односи на  

податке из живота Светог Саве а трећи се односи на његове 

задужбине.

 

Ученици ће у наредном задатку истраживати о старим занатима, 

садржај се налази на сајту. У сваки коверат ће ставити одговарајући 

опис занимања.

За рад на овом делу 

користимо извор 

знања Задужбине 

Немањића 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За израду овог 

задатка користимо 

Прези презентацију 

Свети Сава  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thinglink.com/scene/849411950117912578
https://www.thinglink.com/scene/849411950117912578
https://prezi.com/dasfvmqk3wbg/presentation/


8 

 

 

 

Деца која су одсутна због болести или због других разлога могу све 

ове материјале преузети са сајта и  урадити ове задатке самостално код 

куће.  

Сам рад је готово идентичан. Деца у школи или деца која одсуствују у 

прилици су да  истражују, одабирају, упоређују, закључују, 

систематизују. .. 

Фотографије лапбука. 

За рад на овом делу 

користимо извор 

знања - Сајт  

Србија у доба 

Немањића 

Страна 

Становништво   

 

 

 

 

 

 

 

  

http://djurdjicas7.wixsite.com/mysitenemanjici/copy-of-vlastela-i-seljaci
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Литература 

 Вера Матановић, Зорица Веиновић, Нада Станчић, Иванка Марковић, Природа и 

друштво за 4. разред  4б,  Едука, 2008. 

 

Љиљана Вдовић и Бранка Матијевић, Природа и друштво уџбеник Едука Београд 2015  

 

Ивана Васиљевић, Весна Радовановић-Пеневски Александра Блажић ; Природа и 

друштво за четврти разред основне школе Београд Креативни центар, 2009.  

 Биљана Поповић, Ивана Цмиљановић Косовац  Радни листови за природу и друштво за 

4. разред, 

Андрија Веселиновић, Радош Љушић, Српске династије, Београд 2001.  

 

М. Благојевић, Србија у доба Немањића, Београд 1989. 
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M. Благојевић, Србија Немањића и Хиландар, Београд – Нови Сад 1998. 

http://www.sr.wikipedia.org/  

 http://www.znanje.org/istorija.htm • 

http://www.zvrk.co.yu/  

За интернет платформе овог рада употребљене су слике:  

Родослов 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D

0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%9A%D0%B8%D1%9B%D

0%B0  

Фреска https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6177449   

Стефан Немања Биографија  http://www.znanje.org/i/i26/06iv01/06iv0103/Vladari.htm 

Цар Душан слика 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0

%BA%D0%B0:Car_Du%C5%A1an,_Manastir_Lesnovo,_XIV_vek,_Makedonija.jpg 

Карта Душановог царства  

http://www.srbijadanas.com/clanak/propast-srpskog-carstva-gde-je-pogresio-car-dusan-28-

06-2016 

Свети Сава http://www.spc.rs/eng/saint_sava_first_serbian_archbishop_and_enlightener 

Slika na dvoru http://www.srbijadanas.net/sta-se-sluzilo-na-dvoru-nemanjica-jagnjetina-u-

mleku-posni-kupusnik/ 

Слика Света гора 

http://www.danas.rs/kultura.11.html?news_id=325917&title=Vizantija%20od%20Svete%20

Gore%20do%20savremenog%20graditeljstva 

Путовања Светог Саве 

https://majaradoman.wordpress.com/tag/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%80%

D0%B5%D0%BC%D0%B5/ 

Стефан Намањић 

https://sh.wikipedia.org/wiki/Stefan_Nemanji%C4%87#/media/File:Stefan_the_First-

Crowned,_Ljevi%C5%A1ka.jpg 

Стефан Радослав 

https://sh.wikipedia.org/wiki/Radoslav_Nemanji%C4%87#/media/File:Stefanradoslav.jpg 

Стефан Владислав 

https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0

%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2#/media

/File:Fresco_of_Stefan_Vladislav,_Mile%C5%A1eva.jpg 

Стефан Урош 

https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0

%A3%D1%80%D0%BE%D1%88_I#/media/File:King_Stefan_Uro%C5%A1_I_with_his_so

n_Stefan_Dragutin.jpg 

Краљ Драгутин 

https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%9A%D0%B8%D1%9B%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%9A%D0%B8%D1%9B%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%9A%D0%B8%D1%9B%D0%B0
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6177449
http://www.znanje.org/i/i26/06iv01/06iv0103/Vladari.htm
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Car_Du%C5%A1an,_Manastir_Lesnovo,_XIV_vek,_Makedonija.jpg
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Car_Du%C5%A1an,_Manastir_Lesnovo,_XIV_vek,_Makedonija.jpg
http://www.srbijadanas.com/clanak/propast-srpskog-carstva-gde-je-pogresio-car-dusan-28-06-2016
http://www.srbijadanas.com/clanak/propast-srpskog-carstva-gde-je-pogresio-car-dusan-28-06-2016
http://www.spc.rs/eng/saint_sava_first_serbian_archbishop_and_enlightener
http://www.srbijadanas.net/sta-se-sluzilo-na-dvoru-nemanjica-jagnjetina-u-mleku-posni-kupusnik/
http://www.srbijadanas.net/sta-se-sluzilo-na-dvoru-nemanjica-jagnjetina-u-mleku-posni-kupusnik/
http://www.danas.rs/kultura.11.html?news_id=325917&title=Vizantija%20od%20Svete%20Gore%20do%20savremenog%20graditeljstva
http://www.danas.rs/kultura.11.html?news_id=325917&title=Vizantija%20od%20Svete%20Gore%20do%20savremenog%20graditeljstva
https://majaradoman.wordpress.com/tag/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5/
https://majaradoman.wordpress.com/tag/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5/
https://sh.wikipedia.org/wiki/Stefan_Nemanji%C4%87#/media/File:Stefan_the_First-Crowned,_Ljevi%C5%A1ka.jpg
https://sh.wikipedia.org/wiki/Stefan_Nemanji%C4%87#/media/File:Stefan_the_First-Crowned,_Ljevi%C5%A1ka.jpg
https://sh.wikipedia.org/wiki/Radoslav_Nemanji%C4%87#/media/File:Stefanradoslav.jpg
https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2#/media/File:Fresco_of_Stefan_Vladislav,_Mile%C5%A1eva.jpg
https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2#/media/File:Fresco_of_Stefan_Vladislav,_Mile%C5%A1eva.jpg
https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2#/media/File:Fresco_of_Stefan_Vladislav,_Mile%C5%A1eva.jpg
https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%A3%D1%80%D0%BE%D1%88_I#/media/File:King_Stefan_Uro%C5%A1_I_with_his_son_Stefan_Dragutin.jpg
https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%A3%D1%80%D0%BE%D1%88_I#/media/File:King_Stefan_Uro%C5%A1_I_with_his_son_Stefan_Dragutin.jpg
https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%A3%D1%80%D0%BE%D1%88_I#/media/File:King_Stefan_Uro%C5%A1_I_with_his_son_Stefan_Dragutin.jpg
https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD#/media/File:Dragutin_u_ruzici.jpg
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%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD#/media/File:Dragu

tin_u_ruzici.jpg 

Краљ Милутин 

https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0

%A3%D1%80%D0%BE%D1%88_II_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%82%D

0%B8%D0%BD#/media/File:Milutin_Kraljeva_crkva.jpg 

Краљ Милутин Мапа  http://www.magacinportal.org/2016/11/02/vizantijsko-srpske-price-

zenidba-kralja-milutina/ 

Стефан Дечански 

https://sh.wikipedia.org/wiki/Stefan_De%C4%8Danski#/media/File:Stefan_Decanski_ktitor.j

pg 

Новац Стефана Дечанског 

https://sh.wikipedia.org/wiki/Stefan_De%C4%8Danski#/media/File:Coins_of_Stefan_Uro%C

5%A1_III.jpg 

Maпа Србије за време цара Душана 

https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0

%94%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD#/media/File:Map_of_the_Serbian_Empire,_Uni

versity_of_Belgrade,_1922.jpg 

Цар Душан 

https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0

%94%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD#/media/File:Car_Du%C5%A1an,_Manastir_Les

novo,_XIV_vek,_Makedonija.jpg 

Душанов законик 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D

0%B2_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA#/media/File:

Du%C5%A1an%27s_Code,_Prizren_manuscript,_15th_c.jpg 

Цар Урош Нејаки 

https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0

%A3%D1%80%D0%BE%D1%88_V#/media/File:UrosV.jpg 

 

учитељица:  Ђурђица Стојковић 

https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%A3%D1%80%D0%BE%D1%88_II_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD#/media/File:Milutin_Kraljeva_crkva.jpg
https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%A3%D1%80%D0%BE%D1%88_II_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD#/media/File:Milutin_Kraljeva_crkva.jpg
https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%A3%D1%80%D0%BE%D1%88_II_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD#/media/File:Milutin_Kraljeva_crkva.jpg
http://www.magacinportal.org/2016/11/02/vizantijsko-srpske-price-zenidba-kralja-milutina/
http://www.magacinportal.org/2016/11/02/vizantijsko-srpske-price-zenidba-kralja-milutina/
https://sh.wikipedia.org/wiki/Stefan_De%C4%8Danski#/media/File:Stefan_Decanski_ktitor.jpg
https://sh.wikipedia.org/wiki/Stefan_De%C4%8Danski#/media/File:Stefan_Decanski_ktitor.jpg
https://sh.wikipedia.org/wiki/Stefan_De%C4%8Danski#/media/File:Coins_of_Stefan_Uro%C5%A1_III.jpg
https://sh.wikipedia.org/wiki/Stefan_De%C4%8Danski#/media/File:Coins_of_Stefan_Uro%C5%A1_III.jpg
https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD#/media/File:Map_of_the_Serbian_Empire,_University_of_Belgrade,_1922.jpg
https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD#/media/File:Map_of_the_Serbian_Empire,_University_of_Belgrade,_1922.jpg
https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD#/media/File:Map_of_the_Serbian_Empire,_University_of_Belgrade,_1922.jpg
https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD#/media/File:Car_Du%C5%A1an,_Manastir_Lesnovo,_XIV_vek,_Makedonija.jpg
https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD#/media/File:Car_Du%C5%A1an,_Manastir_Lesnovo,_XIV_vek,_Makedonija.jpg
https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD#/media/File:Car_Du%C5%A1an,_Manastir_Lesnovo,_XIV_vek,_Makedonija.jpg
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA#/media/File:Du%C5%A1an%27s_Code,_Prizren_manuscript,_15th_c.jpg
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA#/media/File:Du%C5%A1an%27s_Code,_Prizren_manuscript,_15th_c.jpg
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA#/media/File:Du%C5%A1an%27s_Code,_Prizren_manuscript,_15th_c.jpg
https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%A3%D1%80%D0%BE%D1%88_V#/media/File:UrosV.jpg
https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%A3%D1%80%D0%BE%D1%88_V#/media/File:UrosV.jpg
http://djackisvet.wix.com/covek#!about1/c1z94

