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УВОД
Млађи син краља Уроша и краљице Јелене, Милутин, био је сасвим млад
када се његов старији брат, Драгутин, 1276. године дигао на оца и насилно му
отео престо.
Међутим када је дошао на власт Драгутин је дао својој мајци Јелени на
управу поседе у Приморју од Скадра до Дубровника, Плаб и замак Брњаци на
Ибру. Том приликом дао је и млађем брату Милутину неке области на управу
(мада се у изворима оне не наводе). Предпоставља се да је ово учинио како би
их придобио, везао за себе и помирио са новом влашћу. Милутинов став према
Драгутину и његовом спору и борби са оцем није познат, али је свакако познато
да је Милутин после Драгутинове победе прихватио ново станје и примио га.
Почетак владавине краља Драгутина био је оптерећен тешким бременом.
Свргаванје са престола краља Уроша уз помоћ угарске војске није могло наићи
на одобраванје властеле. Са тим поступком нису се слагали ни најистакнутији
представници цркве. Ако се томе дода и велика зависност Драгутина од
Угарске, слика постаје још потпунија.
Док је Драгутин владао Милутин се развио и сазрео. Млад, здрав,
предузимљив и амбициозан, пун планова и воље за рад лако је окупио око себе
све оне незадовољне Драгутиновом владавином. Њихово поверење задобијено
је његовом добром и успешном управом у областима, добијеним од стране
брата после збацивања оца са престола. После шест година владања, које је
било обележено знатним неуспесима, Драгутин се осетио немоћним, па је
решио да абдицира. Прави мотиви који су га навели на овакав поступак нису
познати. Да ли је било у питанју здравље (сломљена нога после пада са коња)
и грижа савести (због поступка према оцу) или је било и неког притиска са
стране такође није познато.
Међутим, једно је сигурно, Драгутин већ почетком 1282. године у Дежеву
на свечани начин предаје престо свом млађем брату Милутину, а за себе
задржава само неке области (Рудник, Ариље и Ускопље код Требиња, Требиње
је припадало Јелени). И поново се поставља једно важно питање на које није
могуће дати тачан одговор: да ли је Драгути предајући свом брату власт
поставио неке услове и уколико јесте како су ти услови гласили. Претпоставка
је да је Драгутин предао Милутину власт под условом да га после смрти
наследи његов најстарији син. Уколико је ова петпоставка тачна онда нам и
неки каснији догађаји постају логични и јасни. Стаб њихове мајке Јелене на ову
нову промену на престолу такође је непознат. Али је њен статус остао
непромењен јер је и после доласка Милутина на власт она задржала своје
области на управу.
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RAZMENA LINKOVA - RAZMENA RADOVA
RADOVI IZ SVIH OBLASTI, POWERPOINT PREZENTACIJE I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJALI.

WWW.SEMINARSKIRAD.ORG
WWW.MAGISTARSKI.COM
WWW.MATURSKIRADOVI.NET

NA NAŠIM SAJTOVIMA MOŽETE PRONAĆI SVE, BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI ILI MATURSKI
RAD, POWERPOINT PREZENTACIJA I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJAL. ZA RAZLIKU OD OSTALIH MI VAM
PRUŽAMO DA POGLEDATE SVAKI RAD, NJEGOV SADRŽAJ I PRVE TRI STRANE TAKO DA MOŽETE TAČNO
DA ODABERETE ONO ŠTO VAM U POTPUNOSTI ODGOVARA. U BAZI SE NALAZE GOTOVI SEMINARSKI,
DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI KOJE MOŽETE SKINUTI I UZ NJIHOVU POMOĆ NAPRAVITI JEDINSTVEN I
UNIKATAN RAD. AKO U BAZI NE NAĐETE RAD KOJI VAM JE POTREBAN, U SVAKOM MOMENTU MOŽETE
NARUČITI DA VAM SE IZRADI NOVI, UNIKATAN SEMINARSKI ILI NEKI DRUGI RAD RAD NA LINKU IZRADA
RADOVA. PITANJA I ODGOVORE MOŽETE DOBITI NA NAŠEM FORUMU ILI NA

maturskiradovi.net@gmail.com
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