
 
 
 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм   Докторске академске студије права 
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија  Докторске академске студије 
Назив предмета  Држава и црква  
Наставник (за предавања)  Проф. др Драган Николић,   

Проф. др Александар Ђорђевић 
Наставник/сарадник (за вежбе)   
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ  12 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
 изборни 

Услов   
Циљ 
предмета 

  
Развијање научних сазнања о постанку и генези односа државе и цркве, у 
конкретној друштвеној и историјској стварности појединих цивилизацијских 
подручја, укључујући просторе и Србије и земаља у непосредном окружењу. 
Упознавање са основним изворима права карактеристичним за однос поједине 
држава и цркве као институције. Сагледавање и упоређивање два различита типа 
односа државе и цркве - на истоку и на западу 

 
Исход 
предмета 

  
Савладавањем студијског програма из предмета Држава и црква на докторским 
студијама на Правном факултету у Нишу oчекује се да студент стекне општа и 
посебна знања о односима државе и цркве од Миланског едикта до савременог 
доба, која омогућавају разумевање и сагледавање утицаја цркве на изграђивање и 
обликовање државне власти, правних института, појединих грана права и правне 
мисли, али и утицаја државне власти на цркву.  

 
Садржај предмета 
Теоријска 
настава 

Непризната хришћанска црква у римској држави. Милански едикт и признавање 
цркве као пуноправне институције. Три модуса односа државе и цркве: 
цезаропапизам, папоцезаризам и симфонија. Византијски цар и цариградски 
патријарх. Франачки владари и црква. Највеће кризе у односима државе и цркве 
током Иконоборачког покрета у Византији, сукоба папе Гргура VII и  немачког цара 
Хенрика  IV, те сукоба француског краља Филипа IV  и папе Бонифација VIII. 
Цариград, Рим и словенска мисија Ћирила и Методија. Преузимање византијског 
модела државно-црквеног склада од стране словенских држава – Србије, Бугарске 
и Русије. Црквени устави руских кнежева. Врхунац папских претензија око 
супрематије над световним владарима у доба Иноћентија III.  Реформација 
Реформни покрет и државноправне консеквенце Вормског конкордата и 
Вестфалског мира. Покрет француског свештенства (''Галиканизам'') и немачког 
свештенства  (''Фебронијанизам'') против папске супрематије. Држава и црква у 



Француској револуцији. Држава и црква у Кнежевини и Краљевини Србији, 
Краљевини СХС и Југославији. 

 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавањ
а 

Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

5      1   

Методе 
извођења 
наставе 

Предавања 
Индивидуалне консултације  
Групе за дискусију 
 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 

 0-30 писмени испит   

практична настава   усмени испит  0-100 
колоквијуми       
семинари  0-20     
Списак тема по недељама 
1      Непризната хришћанска црква у 

римској држави и Милански едикт 
  



и признавање цркве као 
пуноправне институције.  
 

2      Три модуса односа државе и 
цркве: цезаропапизам, 
папоцезаризам и симфонија. Однос 
византијског цара и цариградског 
патријарха.  
 

  

3      Франачки владари и црква.  
 

  

4      Највеће кризе у односима државе 
и цркве током Иконоборачког 
покрета у Византији. 
 

  

5      Сукоби западноевропских владара 
и папства.  
 

  

6      Цариград, Рим и словенска мисија 
Ћирила и Методија.  
 

  

7      Преузимање византијског модела 
државно-црквеног склада од стране 
словенских држава – Србије, 
Бугарске и Русије. Врхунац папских 
претензија око супрематије над 
световним владарима у доба 
Иноћентија III.  Реформација 
 

  

8      Реформни покрет и 
државноправне консеквенце 
Вормског конкордата и Вестфалског 
мира.  
 

  

9      Покрет француског свештенства 
(''Галиканизам'') и немачког 
свештенства  (''Фебронијанизам'') 
против папске супрематије.  
 

  

10      Држава и црква у Француској 
револуцији. 
 

  

11      Држава и црква у Кнежевини 
Србији  
 

  

12      Држава и црква у Краљевини СХС   
13      Држава и црква у Краљевини   



Југославији 
14      Обнављање   
15      Обнављање   

 


