
СРПСКА  ДЕСПОТОВИНА 

 

СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ  (1377 – 1427.)  ово су године живота 

-  син кнеза Лазара Хребељановића и кнегиње Милице 

1389. постао кнез али је малолетан → уместо њега влада његова мајка Милица 

 

*Због велике погибије на Косову и због губитка искусног владара, Милица је знала да немамо 

восјку за нови удар Турака и да не можемо издржати. Такође са севера су почели пљачкашки 

упади Мађара и он зна да не можемо да се бранимо на две стране. Зато је пристала да 

постанемо турски вазали(плаћамо им данак и помажемо им војском у њиховим 

ратовима).Договор је ојачала удајом своје ћерке Оливере за Бајазита(постала једна од 

његових жена) 

ВУК БРАНКОВИЋ је једини одбио да постане турски вазал, наставља борбе али је заробљен и 

уморен глађу у турској тамници. 

1395. БИТКА НА РОВИНАМА – пораз Турака од влашког војводе 

    - у бици су као турски вазали учествовали и Срби 

     - као турски вазал у њој је погинуо Марко Мрњавчевић(Краљевић),  

                                       пре битке изјавио „ Нека победе хришћани па макар ја први пао у боју“ 

*после његове смрти Турци су заузели његову територију. Њихова пракса је била, кад им је 

неко вазал, дајем им данак и војску и не дирају га до смрти али након смрти узимају његову 

територију без обзира да ли има наследника или не! 

1396. БИТКА КОД НИКОПОЉА – победа Турака против Мађара, влашког војводе и крсташа 

- у борбама се на страни Турака истакао се кнез Стефан Лазаревић 

1402. БИТКА КОД АНГОРЕ – пораз Турака од Монгола(Татара) и њиховог вође ТАМЕРЛАНА 

 

Велики пораз Турака а у борбама је заробљен султан Бајазит и његов харем. У турској војсци се 

храброшћу истакли Срби на ћелу са Стефаном и зато је у знак поштовања Тамерлан пустио 

Оливеру да се врати код брата док је Бајазит убијен. 

*Након смрти Бајазита у Османском царству креће сукоб око престола између Бајазитових 

синова и та туча скоро десет година између њих је омогућила Србији да се стабилизује и 

напредује уживајући у неколико година без великих проблема од Турака . 

1402. Стефан Лазаревић добио титулу ДЕСПОТ!!! 

У повратку из битке свратио у Цариград и од византијског цара добио ту титулу и договорио 

брак са рођаком цара.  

У повратку на Косову је дошло до борбе између браће Лазаревић( Стефана и Вука) и браће 

Бранковић( Ђурађ,Гргур и  Лазар) и победили су Лазаревићи. 
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1439. I  ПАД ДЕСПОТОВИНЕ!!!!! 

Турци су заузели целу Србију а Ђурађ је успео да се склони у Мађарску где временом успео да 

прикупи војски и да ослободи земљу! 

1444. ОБНОВЉЕНА СРПСКА ДЕСПОТОВИНА!!! 

1453. ТУРЦУ СУ ЗАУЗЕЛИ ЦАРИГРАД!!!! Од тада више не постоји Византија!!!!! 

1456. умро деспот Ђурађ Бранковић!!! 

Наследио га син Лазар  

1459. II   ПАД ДЕСПОТОВИНЕ !!!!  → тако је почело ропство под Турцима!!!! 

 


