
Средњовековни градови као 

привредна и културна 

средишта



•Градска Привреда

Између града и села дошло 
је до велике поделе 
рада: грађанима је 
основно занимање 
занатство и трговина, а 
сеоском становништву 
и даље пољопривреда, 
по чему се 
средњовековни град 
разликовао од села, а 
слободан грађанин од 
зависног сељака.



Упоредо са развојем 
трговине, занатлије нису 
више производиле само 
за своју ужу околину, већ 
и за удаљеније крајеве, 
што значи да се роба 
производила за тржиште, 
а продавала за новац. 
Натуралну привреду 
замењује робноновчана, 
која је карактеристична 
за позни средњи век.



•Еснафи или цехови

Еснаф је удружење занатлија 
исте струке. Сваки еснаф 
имао је своју заставу, печат и 
симбол. Занатлија је био 
чврсто везан за еснаф. 
Чланови еснафа су ишли под 
својом заставом у верске 
поворке; у случају напада на 
град еснаф је представљао 
посебну војну јединицу; 
чланови еснафа приређивали 
су заједничке гозбе, а 
постојала је и заједничка каса 
за чланове еснафа који би се 
нашли у невољи.

Еснафски печат и заставе



На еснафским скупштинама до 

ситница су се утврђивала 

правила рада у радионицама. 

Еснафска правила која су 

једном усвојена требало је да 

трају вечно, те се строго 

кажњавало одступање од 

еснафских правила, што је 

штитило занатлије од 

конкуренције, али је 

истовремено онемогућавало 

даљи напредак производње.

Еснафи



Иако је еснаф био био 

удружење занатлија исте 

струке, сваки мајстор радио 

је у својој, посебној 

радионици, а поред мајстора 

су радили један ученик-

шегрт и калфа. За шегрте су 

еснафски прописи 

предвиђали батине до крви, 

а мајстори су се држали 

прописа. Такође, рад шегрта 

доносио је зараду мајстору.

Ковач ,ткач 

и грнчари



После 4-7 година, колико је обично трајало учење заната, шегрт је 

постајао калфа који је извесно време морао да ради код неког 

мајстора за плату. Када мајстор оцени његов рад као добар, калфа 

је постајао мајстор. Пре тога је морао да приреди гозбу за све 

чланове еснафа, а тек тада је стицао право да отвори своју 

властиту  радионицу.



•Трговина

Занатлије су у почетку саме 

продавале своје 

производе, али у граду су 

се појавили људи који су 

се бавили смо трговином 

која је постепено 

постајала посебно 

занимање. Роба се 

најлакше и најјефтиније 

превозила воденим 

путевима.



•Богати и сиромашни

У време настанка градова није се 

осећала велика разлика у 

имовном стању грађана. 

Међутим, са привредним 

развојем градова повећавала 

се разлика између богатих и 

сиромашних. У немаштини 

су живели физички радници, 

ноћни стражари, свирачи, 

гробари, коњушари који су се 

бавили недостојним 

пословима, према ондашњим 

веровањима.



•Значај градова

Појава градова значи велику прекретницу не само у историји средњег 
века већ у историји људског друштва уопште. Јавила се потреба за 
школама. Трговачки и банкарски послови захтевали су писмене људе, 
те су у градовима отваране школе у којима су се учили читање, 
писање и право.

Истина, градски ваздух био је нездрав, али он је чинио човека 
слободним, те су кметови непрестано бежали из села у град где су 
стицали слободу.



Град, који је економски ојачао, постао је највећи 

противник феудалних стега. Из редова грађанства 

настала је нова, буржоаска класа, која је срушила 

феудални поредак и укинула кметство. 
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