
Табела 5.2 Спецификација предмета  

Студијски програм/студијски програми: Основне aкадемске студије политикологије 

Врста и ниво студија: основне академске студије 

Назив предмета: Верске заједнице у Србији 
Наставник (презиме, средње слово, име): Јевтић С. Мирољуб, Антић М. Велизар, Вековић Д. Марко 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: 
Циљ: Циљеви курса су да се представи што поузданија слика постојећих верских заједница у Србији. Да 
се види како су просторно распоређене, колико су велике, а самим тим политички утицајне. Затим да се 
прикаже развој верских заједница: пораст, смањење, настанак нових верских покрета којих раније није 
било на српским просторима и перспектива развоја верских заједница и њихови односи са државом и 
пoлитиком уопште. 
 
Исход предмета: Исход учења треба да буде стицање знања о верским заједницама. Тако да ће студенти 
сазнања о религијским учењима која су стекли из предмета „Политикологија религије“ моћи да провере на 
примерима верских заједница које се на та учења позивају. Студенти ће се оспособити да за потребе 
државних органа, политичких партија, група за притисак, медија, анализирају деловање верских заједница, 
дају објашњења о њиховој организацији, учењима и специфичним потребама које свака од заједница има. 
Осим тога биће квалификовани да дају прогнозе о очекиваном политичком понашању појединих верских 
заједница у одређеним ситуацијама. 
 
Садржај предмета: 
Теоријска настава 
Положај верских заједица у Уставу Србије (Верска права и слободе); Православна црква (организација и 
распрострањеност); Друштвени утицај православне цркве; Међународно-политички значај Православне 
цркве; Римокатоличка црква (организација, распрострањеност); Историјат српско-ватиканских односа; 
Исламске заједнице (организација, распрострањеност, историјат настанка на српским просторима); Односи 
исламских заједница Србије са исламским организацијама и заједницама у свету; Мале традиционлне 
верске заједнице у Србији: јеврејска, лутеранске, калвинистичке; Новије верске заједнице (адвентисти, 
баптисти, јеховини сведоци, пентекосталци, методисти...); Политички значај деловања малих верских 
заједница; Општи однос религије и политичке културе; Утицај религије на политичку културу у Србији и 
на Србе изван Србије. 
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Литература  
а) основна 
Мирољуб Јевтић, Политикологија религије, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Београд, 
2009. (72 странице) 
б) допунска 
Материјали верских заједница (до 200 страница) 
Број часова активне наставе Остали часови 
Предавања: 
2 

Вежбе: 
2 

Други облици наставе: Студијски 
истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
предавања; вежбе; завршни рад 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писани испит  
практична настава  усмени испт 60 
колоквијум-и 30 ..........  
семинар-и    
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писани испити, усмени 
испит, презентација пројекта, семинари итд......) 
Максимална дужина 1 страница А4 формата 

 


