
Градови 

 

Настанак градова 

Варвари из дпба Велике сепбе ппрушили су највећи деп градпва на 

теритприји Римскпг царства.Велики градпви су се пдржали самп у Византији. 

 

Сепске занатлије у западнпј 

Еврппи искпристиле су 

напредак садржаја да унапреде 

прпизвпдоу пдпра за тржиште. 

Такп су ппчели да напуштају 

села не насељавају градпве. Кап 

резултат пвпга дпшлп је ради 

пбнављаоа старих, ја изградое                                                                                    

нпвих градпва. 

Изглед  града и живот у нјему 

Средопвекпвни градпви су ппдизани на неприступачним пплпжајима какп 

би терен мпгап да игра битну улпгу и у нјегпвпј пдбрани. Окруживале су га 

зидине са кулама, један је дубпк пкп бедема у равничарским пределима 

кппан сам ширпк јарак кпји је пуоен впдпм.   

Ппд средоим векпм ппдразумевамп време 

пд 476.дп 1492. гпдине. Тп је изузетнп дуг 
временски перипд, где се свакпдневни 
живпт људи разликпвап 



Борба за самоуправу 

Град , као сам село, биографију је представљао оног властелина на чијој је 

земљи настао сам није био самосталан. Зависни грађани били су дужни да 

испуњавају обавезе према њему. У крајевима у којима су владали крупни 

феудалци самосталност је било лакше стећи. Против њих су иступали центс 

који су били у константном сукобу са феудалним владарима. 

 

 

Становништво и привреда 

Занатство и  трговина су били главна занимања становника града.Занатлије 

које су се бавиле истим занатом оснивале су своја удружења која су се звала 

еснафи или цехови.Еснафи су прописивали правила производње и строго 

контролисали начин рада,квалитет робе радно време и цену. 

 

 

 



Занатлије су имале у својим радионицама помоћнике. Учење заната је трајало 

по неколико година. Трговци су се бавили куповином и продајом робе. То су 

радили у њиховом граду или у другим градовима . Њихову робу су превозили 

преко река и мора. Трговце су пратили наоружани људи због тога што су на 

путевима били у опасности. Трговци су имали удружења која су се звала 

ханзе или гилде 

Елена Микић  

Емилија Стојановић 

Алекса  Лукић 

Миљана Петровић 

Ана Пајкић 

 

 

 

 


