
     После смрти Стефана Првовенчаног није се 

постављало питање његовог наследника. 

Српску круну је, сасвим природно по очевој 

вољи, понео његов најстарији син Радослав, из 

брака са Евдокијом. Он је, још за живота 

Стефановог, добио положај савладара.  О 

владавини краља Радослава нема много 

података.  

 

      Промена на српском престолу 1233. године 

била је дело унутрашњег преврата. Феудални 

господари свргнули су Радослава и на његово 

место довели Стефановог млађег сина 

Владислава. Радослав се склонио у Дубровник. 

Идуће, 1234, Дубровчанима је издао познату 

Повељу, у којој им је обећао силне уступке и 

широка права, ако се врати на српски трон. Али, 

бивши српски краљ није дуго остао у Дубровнику. Ускоро је био 

принуђен да се, после неуспешног покушаја да у Драчу нађе 

уточиште, вратио у Србију.  

      Преговори са Дубровником завршили су се 1235. новим 

мировним уговором, мада односи две државе никада нису постали 

сасвим пријатељски. 

      Краљ Владислав није дуго издржао на власти после смрти свога 

таста и заштитника, бугарског краља, 1241. Једва две године 

доцније, Владислав је морао да падне и преда краљевску власт свом 

најмлађем брату Урошу, трећем сину Стефана Првовенчаног.      



                                        

      И док су владавине прве двојице биле 

сразмерно кратке, Урош је на власти остао више 

од тридесет година (1243-1276). 

      Оно што је посебно занимљиво за ово 

раздобље српске историје јесте појава немачких 

рудара, познатих под именом Саси. Они су 

стигли у Србију негде почетком четврте деценије 

тринаестог столећа. Са собом су донели нове 

технике проналажења и прераде рудара племенитих метала, пре 

свега сребра, бакра и олова. Њихово знање и способност оживеле су 

производњу метала и широм отворили врата медитеранског 

тржишта српској привреди. Саси су развили руднике у Брескову, 

Трепчи, Руднику, Рогозни, Новом Брду и у другим рударским 

местима. Развој рударства у Србији покренуо је читаво коло 

привредних и трговачких веза са приморјем и јужном Италијом.  

      Урошева жена Јелена, била је из рода Анжујског, рођака 

Карлова. Од тих великих планова коалиције и акције уперене 

против Цариграда није се много остварило, мада је Урош добар део 

свога времена и пажње управио ка том циљу. Читаву деценију 

Урош је припремао напад на Византију, али се до краја своје 

владавине није усудио да направи одлучујући корак. 

     Тиме је његова дугогодишња влада у Србији остала некако 

незавршена и недоречена. 


