
ПРОГРАМ ДИФЕРЕНЦИЈАЛНОГ ИСПИТА ЗА УПИС  

НА РЕЛИГИОЛОШКИ СМЕР МАСТЕР СТУДИЈА 

ОПШТА ИСТОРИЈА ЦРКВЕ  

СА ИСТОРИЈОМ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ 

Тематске области испита 

- Хришћанска Црква у прва три века (мисија, прогони од стране римских 

власти, јереси). 

- Историчари Цркве у 4. и 5. веку. 

- Цар Константин Велики и Милански едикт 313. године. 

- Историја раног монаштва. 

- Црква у доба Васељенских сабора 4-8. век (јереси, рад Сабора, 

формулисање хришћанског учења). 

- Доба патријарха цариградског Фотија (9. век): односи са западним 

Хришћанима. 

- Односи између источног и западног Хришћанства после патријарха 

Фотија (велики раскол, крсташки ратови, уније). 

- Историја Римокатоличке Цркве од Великог раскола до Реформације 

(успон папске власти, папско авињонско ропство, папски раскол, 

реформни саборски покрет). 

- Исихастички покрет у Византији. 

- Реформација (узроци и основни правци). 

- Руска Црква (Црква у Кијевској Русији, реформе патријарха Никона, 

реформе цара Петра Великог). 

- Римокатоличка Црква у 19. и 20. веку (епоха Првог и Другог Ватиканског 

сабора). 



- Православни свет у 19. и 20. веку (националне аутокефалије, изазов 

комунизма, православно расејање). 

- Христијанизација Срба, духовни живот и црквена организација на 

српским просторима у преднемањићком периоду. 

- Историјски и богословски значај рада Светог Саве (организација Српске 

Цркве, богословље Светог Саве). 

- Српска архиепископија после Светог Саве (1236-1346). 

- Српска патријаршија (проглашење патријаршије 1346. године и раскол са 

Цариградском патријаршијом, српски патријарси, доба туркократије и 

јурисдикција Охридске архиепископије). 

- Обнова Пећке патријаршије 1557. године и њен значај за очување вере и 

идентитета српског народа. 

- Историја српског монаштва (важнији манастири). 

- Карловачка митрополија. 

- Црквене прилике у српским земљама после укидања Пећке патријаршије 

1766. године (српске покрајинске Цркве у другој половини 18. и у 19. 

веку). 

- Српска Црква у 20. веку (обнова јединства и патријаршије, страдање у 

светским ратовима, изазов комунизма, расколи, токови богословске 

мисли). 
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