
Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски програм/студијски програми : МАС Политикологије - Политиколошке студије  

религије 

Врста и ниво студија: Мастер академске студије 

Назив предмета: Религијски фундаментализам и екстремизам 

Наставник (Презиме, средње слово, име): Мирољуб С. Јевтић, Антић М. Велизар, Вековић Д. 

Марко 

Статус предмета:  изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Циљ предмета: 

Курс из овог предмета треба да изложи најновија научна сазнања о религијском фундаментализму 

и екстремизму. Треба да објасни шта је фундаментализам, и какве су политичке последице 

фундаменталистичких интерпретација религије. Затим циљ му је да покаже шта је екстремизам и 

укаже на границу када се религијски фундаментализам претвара у екстремизам те да објасни 

политичке последице религијског екстремизма. 

  

Исход предмета: 

Студенти би требало да се оспособе да праве јасну разлику између прихватљивог и уобичајеног 

испољавања религијских уверења и фундаменталистичке теорије и праксе. А посебно да буду у 

стању да предвиде када се поједине врсте фундаментализма, као једног од легитимних видова 

испољавања религије, могу претворити у верски екстремизам са озбиљним политичким 

последицама. 

Садржај предмета:  
Теоријска настава 

Појам и суштина религијског фундаментализма; Корени религијског фундаментализма; Јеврејски 

фундаментализам; Хришћански фундаментализам; Исламски фундаментализам; Религијски 

фундаментализам у Србији и САД, сличности и разлике; Хинду фундаментализам; Будистички 

фундаментализам; Појам религијског екстремизма; Корени религијског екстремизма; Јеврејски, 

хришћански и исламски екстремизам; Хинду, будистички и шинто екстремизам; Практична 

настава: Студијски истраживачки рад. 

  

Литература:  

а) основна 

1. Мирољуб Јевтић, Савремени џихад као рат, Никола Пашић, 2001, стр. 245-343. 

2. Мирољуб Јевтић, Од Исламске декларације до верског рата у БиХ, 1995, Прњавор, стр. 9-17. 

3. Мирољуб Јевтић, Исламска визија света код  Иве Андрића, Београд,2013.  

4. Мирољуб Јевтић, Џихад у светској и домаћој јавности, Зборник Матице српске за друштвене 

науке, бр. 116-117 за 2004. 

5. Мирољуб Јевтић, Схватање рата у идеологији исламског екстремизма, Војно дело, бр.6 -2001. 

6. Мирољуб Јевтић, Исламски тероризам као део међународног тероризма, Међународни 

тероризам, Београд, 2002. 

б) допунска 

Encyclopedia of Fundamentalism, editor Brenda E. Brasher, Religion& Society A Berkshire Reference 

Work, ed. Routledge, New York, London, 2001 

 

 Број часова активне наставе Остали часови 
Предавања: 2 Вежбе:2 Други облици наставе:0  

Методе извођења наставе: Предавања 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испт 60 

колоквијум-и    

семинар-и 30   

 

 

 
 


