
Табела 5.2 Спецификација предмета  
Студијски програм/студијски програми: Основне академске студије новинарства, ОАС политикологије 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Политичка антропологија 
Наставник (презиме, средње слово, име): Чупић Ђ. Чедомир, Марковић Б. Слободан  
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: 
Циљ предмета 
Упознавање с основним појмовима политичке антрополигије. 

Исход предмета 
Увид у познавање антропологије, а посебно политичке антропологије ради бољег разумевања политике и политичког 
живота. Познавање појмовног апарата политичке антропологије који омогућује бољи аналитички приступ питањима 
свакодневне политике.  
Садржај предмета Теоријска настава: Појам, настанак, предмет и развој антропологије и политичке 
антропологије; Структурални и процесни приступ у политичкој антрополигји; Врсте прединдустријских политичких 
система и настанак државе; Свето у политици; Смењивање политичке власти; Политичка антропологија неједнакости 
у свету; Моћ и насиље у политици; Моћ обреда и обреди моћи; Насиља у примитивним друштвима; Жене и 
политичка моћ; Ауторитет и политика; Политички мит и митологија у политици.  
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Литература  
а) основна: Тед Луелен, Увод у политичку антропологију, Градац, Београд 2001, стр. 23-157. Чедомир Чупић, 
Политичка антропологија – хрестоматија, Чигоја, Београд 2002 (и каснија издања), стр. 7-41, 159-254, 287-367. 
Čedomir Čupić, Politika i zlo, Čigoja štampa, Beograd, стр. 171-253. 
б) допунска: Napoleon Šanjon, Janomame, okrutni narod, Svetovi, Нови Сад 1992 (цела књига); Džared Dajamond, 
Mikrobi, puške i čelik. Sudbine ljudskih društava, Досије, Београд 2004 (стр. 11-263, односно пролог и главе I до XIV); 
Hana Arent, Izvori totalitarizma, Београд 1998 (стр. xi-xlii, 274-490, односно три предговора и поглавља 9 до 13); 
Branko Milanović, Odvojeni svetovi. Merenje međunarodne i globalne nejednakosti, Програм уједињених нација за развој, 
Београд 2006, стр. 1-209 (цела књига); Pjer Klastr, Društvo protiv države. Istraživanja iz političke antropologije, Novi Sad 
2010 (цела књига); Mark Abeles, Antropologija države, XX vek, Београд 2001 (цела књига); Uve Vezel, Mit o 
matrijarhatu, Prosveta, Beograd 1981 (цела књига); Миодраг Поповић, Видовдан и часни крст, Слобо љубве, Београд 
(цела књига); Војислав Коштуница и Коста Чавошки, Страначки плурализам или монизам. Обнова и затирање 
послератне опозиције, Службени гласник и Досије студио, Београд 2011 (или издање из 1990); Trajan Stojanović, 
Balkanska civilizacija, Geopoetika, Београд 1995 (цела књига).  
Број часова активне наставе Остали часови 
Предавања: 
4 

Вежбе: 
0 

Други облици наставе: Студијски 
истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
12 предавања од 90 минута на којима је посебан део часа резервисан за питања и одговоре и разговор са 
студентима о питањима која се обрађују. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  Поена 
активност у току предавања 0 писани испит/тест и есеј 60 
практична настава 0 усмени испт  
Колоквијум 40 ..........  
Тест знања    

 
 


