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Увод  

Антички Рим  је  била  цивилизација која је настала од града-државе основаног 
на Апенинском полуострву по традицији коју нам преноси Тит Ливије 753. п. н. 
е. до огромног царства које је окруживало Средоземно море. Током свог 
постојања, римска цивилизација је прешла пут од монархије, републике са 
комбинацијом олигархије и демократије, до аутократског царства. Римска 
цивилизација је доминирала западном Европом и подручјима око Средоземног 
мора путем освајања и асимилације. Римска цивилизација се често сврстава у 
„класичну антику“, са античком Грчком, цивилизацијом која је инспирисала велики 
део културе античког Рима. Антички Рим је значајно допринео развоју права, ратне 
вештине, уметности, књижевности, архитектуре, технологије и језика у западном 

свету, а његова историја још увек има утицај на данашњи свет. 

Римско краљевство 

Римско краљевство  је период у историји античког Рима који је ,према традицији  
трајао од оснивања Рима  753. Старе ере до протеривања последњег римског 
краља и оснивања републике 509. године старе ере. . Ово време је познато 
као владавина седам римских краљева: 

 753. п. н. е. - 715. п. н. е. - владавина краља Ромула (први римски краљ, касније 
божанство Квирин) 

 Тит Тације, краљ Сабињана и Ромулов савладар 

 715. п. н. е. - 673. п. н. е. - владавина Нуме Помпилија 

 673. п. н. е. - 642. п. н. е. - владавина Тула Хостилија 

 642. п. н. е. - 617. п. н. е. - владавина Анка Марција 

 617. п. н. е. - 578. п. н. е. - владавина Тарквинија I 

 578. п. н. е. - 534. п. н. е. - владавина Сервија Тулија 

 534. п. н. е. - 510. п. н. е. - владавина посљедњег римског краља Тарквинија II 
Охолог 

Римска република 
Римска република означава раздобље државног уређења римске државе у 

времену између Римског краљевства (509. п. н. е.) и успостављања Царства 13. 

јануара 27. п. н. е. Тешко је одредити тачан датум настанка Римске републике. Тит 

Ливије наводи да је последњи римски краљ, Тарквиније Охоли, 509. п. н. 

е. протеран из Рима, Луције Јуније Брут и Луције Тарквиније Колатин изабрани за 

римске конзуле, док је 508. п. н. е. изабран и први првосвештеник, тј. понтифекс 

максимус (лат. Pontifex maximum).  

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82_%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/753._%D0%BF._%D0%BD._%D0%B5.
http://sr.wikipedia.org/wiki/753._%D0%BF._%D0%BD._%D0%B5.
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D1%80%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/753._%D0%BF._%D0%BD._%D0%B5.
http://sr.wikipedia.org/wiki/715._%D0%BF._%D0%BD._%D0%B5.
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BB_%D0%B8_%D0%A0%D0%B5%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B8%D1%82_%D0%A2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/715._%D0%BF._%D0%BD._%D0%B5.
http://sr.wikipedia.org/wiki/673._%D0%BF._%D0%BD._%D0%B5.
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/673._%D0%BF._%D0%BD._%D0%B5.
http://sr.wikipedia.org/wiki/642._%D0%BF._%D0%BD._%D0%B5.
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB_%D0%A5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/642._%D0%BF._%D0%BD._%D0%B5.
http://sr.wikipedia.org/wiki/617._%D0%BF._%D0%BD._%D0%B5.
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/617._%D0%BF._%D0%BD._%D0%B5.
http://sr.wikipedia.org/wiki/578._%D0%BF._%D0%BD._%D0%B5.
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/578._%D0%BF._%D0%BD._%D0%B5.
http://sr.wikipedia.org/wiki/534._%D0%BF._%D0%BD._%D0%B5.
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/534._%D0%BF._%D0%BD._%D0%B5.
http://sr.wikipedia.org/wiki/510._%D0%BF._%D0%BD._%D0%B5.
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%9E%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%9E%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/509._%D0%BF._%D0%BD._%D0%B5.
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/13._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/13._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/27._%D0%BF._%D0%BD._%D0%B5.
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82_%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82_%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%9E%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/509._%D0%BF._%D0%BD._%D0%B5.
http://sr.wikipedia.org/wiki/509._%D0%BF._%D0%BD._%D0%B5.
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%88%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%91%D1%80%D1%83%D1%82
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D1%83%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/508._%D0%BF._%D0%BD._%D0%B5.
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
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Царство 

Римско царство (лат. Imperium Romanum) је уобичајени назив за римску 

државу после реформи које је спровео Октавијан Август у последње три деценије 

првог века пре Христа. Предавгустовска држава се обично назива Римска 

република. Римско царство је управљало свим хеленистичким државама 

на Средоземљу, као и келтским подручјима северне Европе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%99%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
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Разрада 

Борба патриција и плебејаца 

Борба патриција и плебејаца или борба сталежа подразумева полтички сукоб 

између две главне друштвене групе током периода ране Римске републике (509–
280. п. н. е.), који су водили плебејци с циљем да се по политичким правима 
изједначе с повлаштеном групом патриција, што је у потпуности и постигнуто 287. 
године п. н. е. 

Према аналистичкој историографској традицији, за коју нам је главни извор Тит 
Ливије, патрицији су, након свргавања последњег римског краља Тарквинија 
Охола 509. године п. н. е., присвојили за себе сву власт у држави и постали једини 
владајући слој, док су плебејци били нижи, подре]ени друштвени слој. У почетку су 
само патрицији могли бити бирани на државне положаје (магистратуре), као што 
је конзулат, те у свештеничке колегије и Римски сенат. 

Међутим, патрицији су своју власт злоупотребљавали, користили су 
презадуженост плебејаца да их продају у ропство (дужничко ропство називало 
се nexum), у судским парницама били су по дефиницији наклоњенији патрицијима, 
манипулисали су одлукама центуријатских скупштина  итд. 

Плебејци су на такве злоупотребе одговорили оснивањем положаја народних 
трибуна, чије је право на заштиту плебејаца најзад било признато и од патриција. 
Такође су установили плебејске скупштине ((concilium plebis)), на чије одлуке није 
била потребна сагласност сената и које су првобитно обавезивале само плебејце, 
али су 287. године п. н. е. постале обавезујуће за све римске грађане. Једно од 
највећих оружја плебејаца у овој борби била је "сецесија", када би они масовно 
напустили град Рим и тиме значајно умањили његов одбрамбени потенцијал. 

Године 449. п. н. е. децемвири су кодификовали Законе дванаест таблица, али је 
њихова 11. таблица увела забрану (или само потврдила већ постојећу забрану) 
склапања брака између патриција и плебејаца. Међутим, та је забрана убрзо 
укинута Канулејевим законом из 445. године п. н. е. 

Закон Лицинија и Секстија је 367. године п. н. е. обновио конзулат, уместо којега су 
се дуго бирали војни трибуни с конзулском влашћу, те је истовремено одредио 
један од  двојице конзула мора бити плебејац. Ускоро су и дужности диктатора, 
конзула и претора постале доступне и плебејцима. 

Последњи чин борбе између патриција и плебејаца одиграо се 287. године п. н. е., 
када је сенат одбио захтев презадужених ситних земљопоседника да се укину 
постојећи дугови. Дошло је до нове (и историјски једине вероватне) сецесије 
плебејаца, након чега је сенат поставио Квинта Хортензија Старијег за диктатора, 
који је решио проблем (не зна се како) и спровео закон ((lex Horenstia)), који је 
одлуке сената и трибутске скупштине изједначио по правној снази. Иако су се и 
после тога породице делиле на патрицијске и плебејске, између њих је нестало 
сваке политичке и правне разлике. 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%98%D1%86%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82_%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82_%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%9E%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%9E%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D1%83%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%98%D0%B0%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%81%D1%82_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%98%D0%B5%D0%B2_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B8_%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5
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Државно уређење 

Римска република је имала хијерархију изабраних магистрата са различитим 
овлашћењима. Римско уређење из времена републике касније је инспирисало 
уређења средњовековних градова-држава, али и друге државне творевине 
модерног доба, од ренесансе до данас. 

Од посебног значаја били су следећи елементи државног уређења Римске 
републике : 

 ануитет — све дужности су имале мандат од једне године. 

 колегијалност — увек су две особе истовремено обављале једну државну 
службу — изузетак је диктатор. 

 право промене уредбе (право вета) — сваки магистрат је имао право да 
коригује, измени или врати уредбу коју је његов колега донео. 

Највећу извршну власт, неограничену, у Римској републици имао 
је конзул (лат. Imperium maius). Конзули су били одговорни за врховно војно 
заповедништво, право пресуде, сазивањеСената и народних скупштина. За време 
криза, постојала је могућност именовања диктатора на 6 месеци, који је имао 
апсолутну власт (лат. Summus imperium); током његовог мандата би сви други 
магистрати били суспендовани.По рангу, иза конзула су следили претори,они су 
судили у  споровима између римских грађана као и у парницама  римских грађана 
и странаца.Неки од њих су заповедали војском у ратним  походима или управљали  
провинцијама. 

Етили су били задужен за одржавање реда у Риму.Такође, старали су се о 
редовном снабдевању града житом и другим намирницама.Највећи део намирница 
у Рим је стигао преко луке Остије,на ушћу Тибра у Тиренско море. У дужности 
едила спадало је и приређивање игара. Најнижи међу магистратима били су 
квестори. Они су водили државну благајну и државни архив. У ратним походима 
старали су се о подели плена међу војницима. Веома значајно место међу 
магистратима припадало је двојици цензора.  Они су бирани једном у 5 година, а 
служба им је трајала годину и по годину дана.Ову дужност могли су да обављају 
само најугледнији грађани, који су се истицали поштењем и врлнима. Цензори су 
пописивали грађане и утврђивали имовинско стање. Потом су на основу тих 
података одређивали висину пореза. Сенат је био под строгим надзором цензора. 
Они су састављали спискове сенатора, имали су и овлашћење да из сената 
избаце чланове који нису били достојни ове части. У  тренуцима велике опасности 
по државу Римљани су именовали диктатора. Диктатор је био изнад свих 
магистратора, покоравали су му се чак и конзули. Његова власт била је временски 
ограничена- само 6 месеци. 

Магистрати су били бирани кроз три различите народне скупштине: 

 Центуријска скупштина — бирала је цензоре, конзуле, преторе. 

 Трибутска скупштина — бирала је магистрате нижег 
ранга: едиле, квесторе, двадесетшесторицу (лат. Vigintisexviri). 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D1%83%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D1%83%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
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 Плебејска скупштина — бирала је народне трибуне и плебејске едиле. 

Римски сенат и народне скупштине (лат. Comitia) били су надлежни за законе и 
надгледање рада свих властодржаца. Ислужени магистрати су 
постајали сенатори, уколико се томе не би успротивили цензори. Првобитно су у 
сенат улазили само патрицији, а касније и плебејци.тј.комиција. 

У римској републици је постојало више врста народних скупштина . Њихов састав 
је био различит: у некима су заседали сви римски грађани, а у некима само 
плебејци. Народ окупљен у комицијама доносио је законе, бирао магистрате и 
одлучивао о рату и миру. Поред тога скупштине су потврђивале и поништавале 
све савезе и мировне уговоре. 

 

Освајања у Италији  

 

Пунски ратови 

Пунски ратови су серија ратова вођених између Картагине и Римске републике. 

Серија ратова између Рима и Картагине позната је под називом пунски ратови, 

због латинског назива за становнике Картагине — Puni. 

Основни узрок пунских ратова је био сукоб интереса две силе које су се шириле 

медитеранским простором: Картагине и Римске републике. Римљани су били 

посебно заинтересовани за ширење на Сицилију, која је била под контролом 

Картагине. Моћ Картагине се заснивала на трговини. На почетку ратова Картагина 

је била доминантна сила западног Медитерана са огромним поморским искуством 

и територијама углавном уз море. Имала је велике поседе на острвима у западном 

Медитерану и дуж обала Шпаније. Рим је био сила ограничена на Апенинско 

полуострво. 

На крају пунских ратова, после погибије стотина хиљада војника са обе стране, 

Рим осваја Картагину и потпуно уништава град и постаје најјача сила западног 

Медитерана. Завршетком македонских ратова (који су били у време пунских 

ратова) и победом над Антиохом III 188. п. н. е. на истоку, Рим постаје доминантна 

медитеранска сила. 

Први пунски рат 

Први пунски рат (264. п. н. е. — 241. п. н. е.) водио се на Сицилији и Африци, а 
углавном је био поморски рат. На римску страну су стали многи грчки градови. 
Картагина је на почетку рата имала превласт на мору. Римљани су постизали 
велике успехе на Сицилији, али нису имали флоту која би се могла успротивити 
картагинској. Картагински бродови су им наносили огромну штету пустошећи 
обале Италије. Римљани су потом одлучили да изграде значајнију флоту. Као узор 
им је послужила једна заробљена картагинска лађа. Римски мајстори су изградили 
200 тријера. Они су, такође, увели једну значајну новину; сваки брод носио је 

http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%98%D1%86%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BE%D1%85_III_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/188._%D0%BF._%D0%BD._%D0%B5.
http://sr.wikipedia.org/wiki/264._%D0%BF._%D0%BD._%D0%B5.
http://sr.wikipedia.org/wiki/241._%D0%BF._%D0%BD._%D0%B5.
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справу гаврана. Гавран је служио у пребацивању војника на непријатељску 
лађу.Тиме су се римски војници могли борити као на сувом, јер нису били вични 
поморским борбама. Због ове новине, римски конзул Дуилије је савладао 
картагинску флоту 260. године п. н. е. код рта Мила на северној Сицилији. У Риму 
је у част његове победе на форум постављен стуб Columna rostrata. Римљани су 
охрабрени успехом на Сицилији пожелели да освоје и саму Картагину, међутим 
легије које су тамо упутили претрпеле су тежак пораз. Римски грађани су одлучили 
да о свом трошку изграде нову флоту. Римска војска победила је Картагињане у 
бици код Егатских острва 241. године п. н. е. То је означило крај Првог пунског 
рата. Рим је победио и освојио је Сицилију. Рат је био дестабилизирајући за 
Картагину, тако да неколико година после краја тог рата губи Сардинију и Корзику, 
јер је на властитом тлу била заузета Плаћеничким ратом. 

Други пунски рат 

Други пунски рат (218. п. н. е. — 201. п. н. е. ) чувен је по Ханибаловом преласку 
Алпа. Ханибал је извршио инвазију Италије са севера и победио је Римљане у 
неколико битака, али никад није успео да изазове раздор између Рима и његових 
савезника. Битке су се одвијале и у Шпанији и Сицилији. На крају Римљани се 
искрцавају у Африци и побеђују у бици код Заме. Картагина је и у том рату 
изгубила и територије и моћ. 

Трећи пунски рат 

Трећи пунски рат је представљао опсаду Картагине од 149. п. н. е. до пролећа 146. 
п. н. е.. Римљани су стрепили од Картагине, иако је она после Другог пунског рата 
остала потпуно немоћна. То нам доказује и чињеница да је писац Катон 
Старији свако своје излагање у Сенату завршавао реченицом: „Уосталом, сматрам 
да Картагину треба разорити“. На крају Трећег пунског рата, Римљани су то и 
учинили, и самим тим постали водећа сила западног Средоземља. 

Грчка, Сирија и Македонија 

Римљани су се већ 200. п. н. е. политички умешали у сукобе у Грчкој. Ставши на 
страну малих и средње јаких земаља, супротставили су се Македонији. 196. п. н. 
е. прогласили су Грчку слободном земљом али под римским протекторатом, што је 
проузроковало немире, па и рат против селеукидског краља Антиоха III (192. —
 188. п. н. е.). Након победе и повлачења Антиохове војске, Рим је коначно 
победио Македонију у Трећем римско-македонском рату (171. — 168. п. н. е.); 
одлучујући ударац задат је у бици код Пидне. Након те победе, Рим је прогласио 
Македонију својом провинцијом. 

Победама над Картагином и Македонијом, стављањем њихових територија под 
своју власт, као и протеривањем Селеукида, Рим постаје господар целог западног 
света. На истоку, Рим штити нејаки птолемејски Египат одСелеукида. Године 133. 
п. н. e. на тлу некадашње Пергамске краљевине, чији је последњи краљ завештао 
своју државу Риму, основана је провинција Азија која је обухватала запад Мале 
Азије. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/218._%D0%BF._%D0%BD._%D0%B5.
http://sr.wikipedia.org/wiki/201._%D0%BF._%D0%BD._%D0%B5.
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B4_%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/149._%D0%BF._%D0%BD._%D0%B5.
http://sr.wikipedia.org/wiki/146._%D0%BF._%D0%BD._%D0%B5.
http://sr.wikipedia.org/wiki/146._%D0%BF._%D0%BD._%D0%B5.
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/200._%D0%BF._%D0%BD._%D0%B5.
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/196._%D0%BF._%D0%BD._%D0%B5.
http://sr.wikipedia.org/wiki/196._%D0%BF._%D0%BD._%D0%B5.
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BE%D1%85_III_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/192._%D0%BF._%D0%BD._%D0%B5.
http://sr.wikipedia.org/wiki/188._%D0%BF._%D0%BD._%D0%B5.
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%9B%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/171._%D0%BF._%D0%BD._%D0%B5.
http://sr.wikipedia.org/wiki/168._%D0%BF._%D0%BD._%D0%B5.
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B4_%D0%9F%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%98%D0%B8%D0%B4%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/133._%D0%BF._%D0%BD._%D0%B5.
http://sr.wikipedia.org/wiki/133._%D0%BF._%D0%BD._%D0%B5.
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0_(%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0
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Побуне робова и упади варвара 

У 2. веку п. н. е. избијају и први отпори унутар Рима. Године 136. п. н. е. започео 
је устанак робова на Сицилији, а од 111. до 105. п. н. е., Рим је води рат против 
краља Југурте у Нумидији. Са севера на Рим су почела да насрћу германска 
племена, Тевтонци и Кимбри, а 104. п. н. е. започиње и Други устанак робова. 
Од 91. до 88. п. н. е. Италски савезници воде рат против Рима, што је Митридат VI 
Еупатор искористио да заузме провинцију Азију, притом поубијавши неколико 
хиљада римских насељеника. Сула је потом био именован за управника Азије и 
заповедника у Митридатовим ратовима, чиме се заоштравају и почињу сукоби и 
унутар самог Рима. 

 

Доба класних и грађанских ратова у Римској републици 

 

 

Брут 

Успон и развитак Рима као моћне државе поред многих предности донео је и 
проблеме. Као кључни проблем показао се аграрни, тесно повезан са војним 
саставом, што је у крајњем случају довело до сукоба и грађанских ратова у самом 
Риму и водило ка пропасти Римске републике. 

Традиционални милицијски састав, код којег су сви грађани укључени у одбрану и 
вођење рата, показао се непрактичним због великог ширења римске државе. 
После пораза уЈугуртином рату и у ратовима против Тевтонаца и Кимбра, Гај 
Марије је успео да спроведе војну реформу. Уведена је професионална војска 
састављена од добро обучених војника, што је довело до зближавања војника са 
својим заповедницима. За већину војника који нису поседовали земљу, војна 

http://sr.wikipedia.org/wiki/136._%D0%BF._%D0%BD._%D0%B5.
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/111._%D0%BF._%D0%BD._%D0%B5.
http://sr.wikipedia.org/wiki/105._%D0%BF._%D0%BD._%D0%B5.
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/104._%D0%BF._%D0%BD._%D0%B5.
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/91._%D0%BF._%D0%BD._%D0%B5.
http://sr.wikipedia.org/wiki/88._%D0%BF._%D0%BD._%D0%B5.
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82_%D1%83_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%83
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_VI_%D0%95%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_VI_%D0%95%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D1%80%D0%B0%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%98_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%98_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Brutus.jpg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Brutus.jpg
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служба није више била обавеза већ извор зараде. Они су, осим поделе плена из 
освајања, од својих заповедника очекивали да им по престанку војне службе 
доделе и земљу. Ветеранске пензије на тај начин све су више постајале предмет 
политичких расправа у Риму. 

Приврженост војника појединим заповедницима такође се показала као 
отежавајућа околност политичког устројства Рима. Наиме, заповедници су добили 
могућност да се помоћу својих војски, а из својих сопствених интереса супроставе 
вољи Сената или народних скупштина, па је време грађанских ратова обележено 
амбициозним идејама политичара и њихових приватних војски. 

Политички сукоби унутар Рима почели су да се заоштравају од 133. п. н. е. У 
сталном су политичком сукобу били су оптимати и популари, при чему су се 
популари залагали за смањивање социјалних разлика у Риму кроз увођење 
аграрне реформе. Покушаји народних трибуна, Тиберија Граха 133. п. н. е. и 
његовог брата Гаја Граха десет година касније, нису уродили плодом. Гај 
Марије је 107. п. н. е. увео војну реформу и постао вођа популара. 

На другој страни, на чело оптимата се ставио Корнелије Сула. После победе 
над Митридатом VI, Сула се 88. п. н. е. вратио у Рим, протерао Маријеве 
присталице и завео диктатуру. Године 82. п. н. е. поново се обрачунао са 
маријевцима у крвавој бици код Порта Колина. Након те битке, поново је 
умарширао са својим легијама у Рим, обрачунао се са својим противницима, завео 
диктатуру и променио политичко уређење. 

Након Првог грађанског рата у Риму, успешни заповедници преузели су врло 
важну улогу. Помпеј Велики, који је као млад заповедник био у Сулиним редовима, 
стекао је велику славу након што је победио Селеукиде, оснивао нове провинције 
и учествовао у угушењу Спартаковог устанка. Склопио је тајни савез 
са Красом и Цезаром (Први тријумвират), што је уједно био и врло јасан показатељ 
структурне слабости касне Републике, чије институције нису биле дорасле 
насталој кризи. После погибије Краса у бици код Каре 53. п. н. е., 49. п. н. е. дошло 
је до сукоба друге двојице моћника,Помпеја и Цезара, чиме је уједно отпочео 
и Цезаров грађански рат. У њему је Цезар победио Помпеја 48. п. н. 
е. код Фарсале у Тесалији, након чега је поражени побегао у птолемејски Египат 
где је и убијен. После победа над Помпејевим присталицама у Хиспанији и Египту, 
Цезар је постао и једини владар Римског царства, што је био и повод за његово 
убиство 15. марта 44. п. н. е. у Сенату и почетак Трећег римског грађанског рата. 
Цезаров блиски сарадник Марко Антоније удружио је снаге с унуком Цезарове 
сестре и усвојеним сином Октавијаном, којима су победили 
републиканце Брута и Касија 42. п. н. е. код Филипа у Грчкој. 
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Распад Римске републике и успостава Римског царства 

 

 

Римска република у доба убиства Јулија Цезара 

Изгледало је да се ситуација из 49. п. н. е. понавља: Марко Антоније и Октавијан 
поделили су римске територије уговором из Бриндизија на интересне сфере — 
Антоније је владао источним а Октавијан западним делом. Међутим, Антоније 
и Клеопатра VII, краљица Египта, почели су да сањају о великом царству са 
средиштем на истоку, што је 32. п. н. е. довело до прекида пријатељства између 
Марка Антонија и Октавијана. Под Октавијановим утицајем, сенат је објавио рат 
Египту. У одлучујућој бици код Акција (31. п. н. е.), Октавијан је протерао Антонија 
и Клеопатру у Египат, где су обоје после кратког времена једно за другим 
извршили самоубиство. Египат је постао римска провинција под директном влашћу 
будућег цара Октавијана. Октавијан је постао самостални владар Рима, преузео 
трибунска овлашћења, чиме је могао да сазива Сенат и скупштине и уређује и 
предлаже законе, и империјум тј. врховну команду над римским војскама. 
Најчешће се 27. п. н. е. узима се за настанак Римског царства, када је Октавијан 
проглашен за августа, преузвишеног и принцепса сената (вођу сената), због чега 
се нови систем често називао принципатом. Август је дозволио потоњи избор 
магистрата и функционисање Сената, али је директно одлучивао о најважнијим 
наименовањима. Тиме су републиканске институције називно сачуване, али је 
суштина власти прешла у руке монарха. 
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Закључак 

 

 

 

Значај Римске републике био је то што је постојало обележје слично 
демократији.Римска република је поставила сцену за ступање Европе међу 

модерне цивилизације.Такође, многе идеје Америчког устава су потекле од идеја 
Римске републике. 
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