
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 
Назив предмета: Антропологија политичких конфликата 
Наставник или наставници: проф. др Владимир Рибић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема услова 
Циљ предмета 
Циљ предмета је да, из антрополошке перспективе, анализира политичке конфликте у вези са распадом 
Југославије, као и политичке сукобе у Србији крајем 20. века. 
Исход предмета  
Оспособљеност студената за анализу политичких конфликата из перспективе политичке антропологије. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Предмет се бави политичким конфликтима у вези са распадом Југославије, као и политичким сукобима у 
Србији крајем 20. века. Посебна пажња је посвећена сукобљавању разних национализама у Југославији, као 
и политичкој мобилизацији у Србији. 
Практична настава / 
Препоручена литература  
Рибић, Владимир. 2008. Национализам хрватских комуниста у време “Маспока“. Antropologija 6: 54-74. 
Рибић, Владимир. 2008. Неформална политичка мобилизација и нестрпљиви национализам на Косову и 
Метохији. Етноантрополошки проблеми (н.с.) 3 (1): 229-242. 
Рибић, Владимир. 2009. Уставне промене и државно јединство у реторици „Антибирократске револуције“ у 
Србији. Етноантрополошки проблеми (н.с.) 4 (1): 185-212. 
Рибић, Владимир. 2010. Политичка мобилизација српских комуниста у првој фази „Антибирократске 
револуције“. Етноантрополошки проблеми (н.с.) 5 (3): 201-226. 
Рибић, Владимир. Постанак националног лидера. Политичка мобилизација српских комуниста у другој 
фази „Антибирократске револуције“. Antropologija 11 (1): 85-115. 
Рибић, Владимир. 2012. Политичка мобилизација црногорских комуниста у „Антибирократској 
револуцији“. Етноантрополошки проблеми (н.с.) 7 (4): 1079-1101. 
Рибић, Владимир. 2013. Акциона основа политичке мобилизације српске опозиције у 1990. години. 
Antropologija 13 (3): 49-68. 
Рибић, Владимир. 2014. Легитимацијска основа политичке мобилизације српске опозиције у 1990. години. 
Antropologija 14 (1): 9-32.  
Рибић, Владимир. 2019. Политичка мобилизација српске опозиције у мартовским протестима 1991. године. 
Етноантрополошки проблеми (н.с.) 14 (1): 261-296. 
Ribić, Vladimir. 2007. „Srpski nacionalizam na kraju dvadesetog veka“ U Antropologija savremenosti, ur. Saša 
Nedeljković,  150-171. Beograd: Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta – Srpski genealoški 
centar. 
Рибић, Владимир. 2005. Подељена нација. Српски национализам и политички сукоби у Србији 1990-2000. 
Београд: Српски генеалошки центар. 422 стр. 
Antonić, Slobodan. 2003. Nacija u strujama prošlosti. Ogledi o održivosti demokratije u Srbiji. Beograd: Čigoja. 
117-312. 
Број часова  активне наставе Теоријска настава:  

6+0 
Практична настава: 

Методе извођења наставе 
Предавања (месечна блок-настава) и консултације (у договореним терминима и преко електронске поште). 
Разматрање релевантних проблема и литературе, уз активно учешће студената.  
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Семинарски рад – 50 поена 
Усмени испит – 50 поена 
Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, 
семинари итд...... 
*максимална дужна 1 страница А4 формата 
 
 


