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политик. студије религије 

Врста и ниво студија: Mастер академске студије 

Назив предмета: Економске идеологије савремених верских система 

Наставник (Презиме, средње слово, име): Драган С. Веселинов 

Статус предмета:  изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Циљ курса :  Идентификација и образложење економских начела, идеолошких вредности и економске праксе 

проистекле из савремених верских система . Циљ обухвата анализу историјског и савременог каузалитета 

између религијских економских идеологија са политичким и економским системима, и  политикама. 

Исход студија : Допринос знању о опсегу  интер-релација између теолошких и тео-етичких вредности у 

економији са савременом економском политиком и економским системима. Прилог професионалним 

способностима за компарацију перформанси економских идеологија  верских система са економским 

идеологијама савремених демократија и других политичких и економских система. Студенти овог предмета 

стичу знања о принципима, стандардима, економским ставовима водећих савремених верских струја и 

установа, као и политичких заступника који их уврштавају у своје политичке програме и понашања. Они се 

упознају са ефектима примене ових идеологија и њиховој могућој перспективи. Курс доприноси 

способностима студената да учествују у интер-идеолошком дијалогу, конкуренцији полит-економских идеја 

и политичким активностима.  

Садржај предмета : 1. Наслеђе : Велике религије Старог света – прва економска начела и пракса . 2. Концепт 

„апостолске економије“ у раном хришћанству( економска етика, својина, производња-расподела, новац, 

кредит и камата, порези,  организационе јединице). 3. Концепт „ De civitate Dei“ и праведна економија 

латинске Европе. 4. Економски модел човека, статус „људских права“, и ропство у докапиталистичкој ери – 

Византија, феудална и градска Европа, исламски калифати. 5. Колонијализам, светска експанзија тржишта , 

меркантилистички протекционизам – теолошки приступ „праву“ на интерконтинентално освајање, 

економску метрополизацију и мисионарство( протестански талас, католичко деконзервирање – Де Виторија 

и др) . 6. Либерализам, индустријска економија и демократија – секуларизам као облик демонополизације  

верског ексклузивизма. 7. Нова улога религије : Политичка, економска и социјална критика европског 

комерцијалног друштва u XIX веку. Повратак „политичке“ религије – Rerum novarum.  8. Рани католицизам 

ХХ века, критика пролетерског „ропства“ и одсуства демократије за раднике, оснивање хришћанско-

демократских партија, критика марксизма,  одбацивање хришћанског социјализма, критика бољшевизма и 

мексичке револуције – Quadragesimo Anno. 9. Нова економска начела Ватикана и протестантских струја у 

Африци, Латинској Америци, Азији – Црква као политичка авангарада социјалне правде. Ново хришћанско 

мисионарство. 10. Повлачење протестантско-католичке економске парадигме у Западној Европи ХХ и ХХI 

века, успон Цркве на Истоку – потрага за економским моделом транзиције, демократским уређењем и 

одрживим развојем. 11. Исламистичка политичка економија и покушај фундаментализације тео-економије и 

новог калифата. 12. Глобално тржиште и демократија – перспектива секуларизма, међуверског дијалога, 

толеранције и интеграције. 

Препоручена литература : Библија; Коран ; Timothy Ware : The Ortodox Church ; Ф. Ниче : Тако је говорио 

Заратустра :биране Енциклике Ватикана ;  Toma Akvinski  : Izabrano djelo ; Драган Веселинов : Мухамед на 

Исусовом крсту, Стојан Глигоријевић : Арапски свет и социјализам ; Friedrich Heer : The Medieval World, 

Europe 1100-1350 ; Maрк Блок : Феудално друштво ; Радован Биговић : Црква и друштво ; Архиепископ 

Анастасије( Јанулатос) : Ислам ; Saeed Mortazavi : Political Economy of Islam ; Дејвид Џ. Голдберг, Џон Д. 

Рејнер : Јевреји, историја и религија ; Čedomir Veljačić : Filozofija istočnih naroda ; Eusebius : History of the 

Church ; Е. О. Џемс : Упоредна религија ; Li Heris : Samoubistvo razuma ; Филип Лонгворт : Стварање 

Источне Европе ; Francis Fukuyama : The End of History and the Last Man; Samuel Huntington : The Clash of 

Civilizations ; Џон Еспозито(редактор) : Оксфордска историја ислама . 

 Број часова активне наставе Остали 

часови Предавања:2 Вежбе:1 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 1 

 
Методе извођења наставе: Предавања, презентације (округли сто, дебате) 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит 20 

семинар-и 20 усмени испт 40 

 


