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Коефицијент 

студентског 
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П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

4 2 0 84  42  0 1,4 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  

90h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  

126h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):  
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Исходи учења 

1. Усвајање знања о међусобном дјеловању религијских и политичких феномена у историјској и 

проблемској призми; 

2. Упознавање са елементарним  увидима аврамовских религија и пожељним друштвеним и 

политичким моделима 

3. Упознавање са динамиком „политичких теологија“ аврамовских религија кроз различите 

историјске етапе и друштвене контексте 

4. Самостално просуђујивање о ширем проблемском спектру односа религије, друштва и политике 

Условљеност Нема условљености 

Наставне методе Предавања, вјежбе, консултације 

Садржај 

предмета по 

седмицама 

1. Појам политикологије религије. Сличности и разлике са осталим хуманистичким дисциплинама: 

Социологија религије, Историја религије (Religionsgeschichte), „Религијске студије“ (Religious 

Studies, компаративна религиологија), Политичка теологија. 

Упућивање студената на градиво, методологију науке и учења представљање садржаја предмета, 

начин полагања испита, писања семинарског рада. 

2. Полис, номос, религија и трагедија – хеленска политикологија религије. 

3. Pontifices et magistri – политика и религија у Старом Риму. 

4. Deus et Caesar – константиновски модел Хришћанског Царства. Политичка теологија 

Византијског (ромејског) и Франачког (светог римског) Царства. Проблеми и тековине 

константиновског модела. 

5. Еманципација и секуларизација. Промјена свјетопогледне парадигме и политичко. Проблем 

секуларизације у савременој теологији и политикологији. 

6. Просветитељство. Друштвени идеали, политичка пракса и религија. Проблем „револуционарног 

друштва“: политичке структуре, моћ и религијски фетишизам политике. 

7. Политика и религија у 19.в. религија као „приватно право“. Конт и историјско смијештање 

религије. Политичка пракса и проблем друштвене дволичости. 

8. Политика и религија међу балканским народима у 19.в. револуција 1848. Политичка права, 

религијске структуре, национализам. „Етнофилетизам“. Религија и политика у Краљевини Србији, у 

Хабсбуршкој монархији (посебан осврт на питање црквено-школске аутономије у БиХ). 

9. Велики рат и религијска динамика. Крах константиновског модела. „Пост-константиновско 

друштво“. Револуција, религијска и политичка мапа Европе 1918. 

10. Тоталитаризам као политички и религијски феномен. Религијска и политичка динамика 

Њемачке (1918-1945) и СССР-а (1917-1992). 



11. Хладноратовско друштво. Однос религије и политике у америчком и западно-европском 

друштву 1945-1990. Религија и друштвени простор. Политичка теологија. Феминистичка теологија, 

политичка динамика и теолошка мисао. Скепса ка религијским структурама и религијски 

експеримент. Религија као слобода. Религија као „извозни производ“. 

12. Религијска динамика југословенског друштва (1918-1990). Друштвени и правни положај 

религије. Политика и религија у Краљевини СХС. Религијска динамика Другог свјеткосг рата у 

Југославији. Динамика религије и политике 1945-1990. О „политичкој теологији“ у ФНРЈ/СФРЈ. 

13. Религија и политика у свијету и Јусгославији 1990. Религијско и национално. Проблем моћи 

религијских и политичких структура. Константиновски или псеудо-константиновски модел? 

14. Феноменологија религијске и политичке интеракције данас. Ре-религизација свијета и пораст 

интервенционизма. Политичка моћ религије, религијска моћ политике. 

15. Завршна разматрања. Резимирање градива, упућивање студената на начин полагања усменог 

дијела испита. 

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Кнежевић, Н. 
Савремена политичка теологија на Западу, 

Београд. 
2012.  

Metz, J.B. Политичка теологија, Загреб. 2006.  

Арент, Х. Тоталитаризам, Београд. 2006.  

Ђого, Д. 

О (не)могућности једне југословенске политичке 

теологије (1945-1990), "Опасна сјећања", Београд- 

Сплит. 

2010.  

Раковић, А. Историја, вера, политика, Београд, 2016.  

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

    

Обавезе, облици 

провјере знања и 

оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

присуство предавањима/ вјежбама 10 10 % 

 позитивно оцијењен сем. рад/ пројекат/ есеј 10 10 % 

тест/ колоквијум 10 10 % 

практични рад 10 10 % 

Завршни испит 

 завршни испит (усмени/ писмени) 60 60 % 

УКУПНО 100 100 % 

Датум овјере  

 


