
Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм   Мастер академске студије права 
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија Мастер академске студије  
Назив предмета  Правна етика 
Наставник (за предавања)  Доц. др Марко Трајковић 
Наставник/сарадник (за 
вежбе) 

 Асис. Мр Мира Симовић 

Наставник/сарадник (за ДОН)  Доц. др Марко Трајковић 
Број ЕСПБ  8 Статус предмета 

 изборни 
изборни 

Услов   
Циљ 
предмета 

Упознавање студената са основним поставкама правне етике, те 
неопходношћу присутва етике у праву и  њихове заједничке примене. 
Осветљавање основног етоса правне етике кроз историју разваја етичко-
правне мисли, развоја великих етичких традиција. Даље, наглашавање 
примене правне етике на проблеме данашњице као и уплив и утицај правне 
етике на национални правни систем кроз низ конкретних правно-етичких 
проблема. 
 

Исход 
предмета 

Овладавање општим појмовима правне етике: појмом морала, појмовима 
добра и зла, односом појмова корисног и доброг, егоизмом, етиком  prima 
facie и предметом правне етике, етичким методом, великим етичко-правним 
традицијама, западном правном етиком – правном етиком у антици, 
средњевековном правном етиком, Кантовом правном етиком, друштвено-
уговорном етиком утилитаристичким схватањем правне етике, савременим 
схватањима правне етике, природним законом; односом права и етике, 
потребом за етиком у праву, изградњом правног система на моралним 
основама, местом морала у политици или политици у моралу, те примењеном 
правном етиком која се данас пружа на све области друштвеног живота. 
 

Садржај предмета 
Обухвата следеће: порекло правне етике, појам и предмет правне етике, етички метод, 
велике етичке традиције, историју етичко-правне мисли запада – атичка правна етика, 
средњевековна правна етика, Кантова правна етика, утилитаристичка правна етика 
друштвено-уговорна етика, природни закони, савремена правна етика, примењена правна 
етика. 
 
Теоријска 
настава 

Обухвата теоријско разматрање основних питања везаних за развој етичке 
мисли, као и сагледавање основних праваца њеног, почев од антике па до 
сваремених аспеката филозофије права. 



Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива
-чки рад) 

Обухвата следеће: разрешење дилеме да ли постоји јединство етике и права, 
потпуна одвојеност или интегралистичко јединство супротности кроз примену 
етичко-правних теорија, разрешење конкретних правно-етичких проблема 
данашњице. 

 

Литература 
1 Вуко Павићевић, Основи етике, БИГЗ, Београд, 1974. 
2 Питер Сингер: Увод у етику, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 

Сремски Краловци, Нови Сад, 2004. 
3  Питер Сингер: Практична етика, СИГНАТУРЕ, Београд, 2000. 
4   
5   
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавањ
а 

Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

 3 
15x3=45 

 1 
15x1=15 

     1 
15x1=15 

Методе 
извођења 
наставе 

-Предавања; 
-Вежбе; 
-Часови семинара (презентација и дискусија семинарских радова студената); 
-Индивидуалне консултације; 
-Истраживачки рад студената на решавању конкретних правно-етичких 
проблема и питања 
 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне 
обавезе 

Поена Завршни испит Поена 

активност у току  
предавања 

 0-15 писмени испит  0-8 

практична настава  0-15 усмени испит  0-50 
Колоквијуми  0-6     
Семинари  0-6     
Списак тема по недељама 
1     Појам ,предмет и метод етике: 

-Одређење појма етике. 
-Одређење етике као науке и као 
феномена. 
-Шта је предмет етике као науке? 
-Шта је предмет етике као 
феномена? 
-Шта није етика? 

Вуко Павићевић, Основи 
етике, БИГЗ, Београд, 
1974, стр. 7-36. 
Питер Сингер: 
Практична етика, 
СИГНАТУРЕ, Београд, 
2000,  стр. 1-16. 
Питер Сингер: Увод у 
етику, Издавачка 
књижарница Зорана 
Стојановића, Сремски 
Карловци, Нови Сад, 
2004, стр. 676-695. 



2     Порекло етике историјско-
митолошка призма: 
-Одакле долази етика? 
-Преплитање мита и етике као 
феномена. 
-Одвајање етичког феномена од 
митологије. 
-Антрополошко одређење порекла 
етике. 

Питер Сингер: Увод у 
етику, Издавачка 
књижарница Зорана 
Стојановића, Сремски 
Карловци, Нови Сад, 
2004, стр. 11-26. 
 

3     Велике етичко-правне традиције: 
-Индијска етика. 
-Будистичка етика. 
-Класична кинеска етика. 
-Јеврејска етика. 
-Хришћанска етика. 
-Исламска етика. 

Питер Сингер: Увод у 
етику, Издавачка 
књижарница Зорана 
Стојановића, Сремски 
Карловци, Нови Сад, 
2004,  стр. 67-157. 
 

4     Историја етичко-правне мисли 
запада: 
-Да ли постоји доминантност 
западне правно-етичке мисли? 
-Оправданост овакве позиције 
западне правно-етичке мисли. 
-Заблуде у западној правно-етичкој 
мисли. 

Питер Сингер: 
Практична етика, 
СИГНАТИРЕ, Београд, 
2000, стр. 317-338. 
 

5     Античка етичко-правна мисао: 
-Платонове правно-етичке идеје. 
-Аристотелово рационално 
заснивање етике. 

Вуко Павићевић, Основи 
етике, БИГЗ, Београд, 
1974, стр. 233-247. 
Питер Сингер: Увод  у 
етику, Издавачка 
књижарница Зорана 
Стојановића, Сремски 
Карловци, Нови Сад, 
2004, стр. 179-196. 

6     Средњевековна етичко-правна 
мисао: 
-Правно-етичке идеје Аурелија 
Аугустина. 
-Вечна филозофија етике Томе 
Аквинског. 

Питер Сингер: Увод у 
етику, Издавачка 
књижарница Зорана 
Стојановића, Сресмки 
Карловци, Нови Сад, 
2004, стр. 196-215. 
 

7     Категорички императив Имануела 
Канта: 
-Принципи правне честитости. 
-Циљ по себи као основа првог 
принципа правне честитости. 
-Основ обевезивања права и морала. 
-Самообавезивање људи. 
-Категорички императив као одговор 
на питање оабевзујуће снаге правне 
и моралне норме 

Вуко Павићевић, Основи 
етике, БИГЗ, Беогарад, 
1974, стр.285-298. 
Питер Сингер: Увод у 
етику, Издавачка 
књижарница Зорана 
Стојановића, Сремски 
Карловци, Нови Сад, 
2004,  стр. 256-272. 

8     Друштвено-уговорна теорија правне 
етике: 

Вуко Павићевић, Основи 
ети 



-Морал као прећутни споразум. 
-Примена класичне друштвено-
уговорне теорије на проблем 
заснивања правне етике у друштву и 
држави. 
-Савремене правно-етичке 
варијације класичне друштвено-
уговорне теорија. 

Питер Сингер: Увод у 
етику, Издавачка 
књижарница Зорана 
Стојановића, Сремски 
Карловци, Нови Сад, 
2004,  стр. 272-288. 
 

9     Савремена етичко-правна мисао: 
-Интегралистичко јединство права и 
етике. 
-Тома Аквински и Имануел Кант, као 
основе савремене правне етике. 
-Развој саверемене правно-етичке 
теорије. 

Вуко Павићевић, Основи 
етике, БИГЗ, Београд, 
1974, стр. 339-344. 
Питер Сингер: Увод у 
етику, Издавачка 
књижарница Зорана 
Стојановића, Сремски 
Карловци, Нови Сад, 
2004,  стр. 215-234. 
 

10     Корисност и добро – 
утилитаристичко схватање правне 
етике: 
-Појам добро. 
-Појам корисно. 
-Класични утиитаризам. 
-Консенквенцијалистичка теорија. 
-Да ли постоји веза доборог и 
корисног 

Вуко Павићевић, Основи 
етике, БИГЗ, Београд, 
1974, стр.277-285. 
Питер Сингер: Увод у 
етику, Издавачка 
књижарница Зорана 
Стојановића, Сремски 
Карловци, Нови Сад, 
2004, стр. 349-361. 

11     Природни закон као јединствена 
основа права и морала: 
-Појам природног закона. 
-Захтев за јединством права и 
морала. 
-Проналажење основе тог јединства. 
-Природни закон као вечита етичка 
категорија. 
-Примена природног закона кроз 
јединство права и етике на основне 
друштвене токове. 

Питер Сингер: Увод у 
етику, Издавачка 
књижарница Зорана 
Стојановића, Сремски 
Карловци, Нови Сад, 
2004, стр. 235-256. 
 

12     Основне поставке примењене 
правне етике: 
-Основе примењене етике. 
-Питања, односно области 
примењене етике. 
-Неопходсност примењене правне 
етике због друштвене динамике и 
правно нерегулисаних области.  

Питер Сингер: 
Практична етика, 
СИГНАТУРЕ, Београд, 
2000, стр. 16-55. 
 

13     Однос етике и религије: 
-Теолози о моралу. 
-Историјска призма односа етике и 
религије. 
-Однос међусобне зависности етике 
и религије. 

Вуко Павићевић, Основи 
етике, БИГЗ, Београд, 
1974, стр. 81-97. 
Питер Сингер, Увод у 
етику, Издавачка 
књижарница Зорана 



-Бог извор свега етичног. Стојановића, Сремски 
Карловци, Нови Сад, 
2004, стр. 743-756. 

14     Класични случајеви примењене 
правне етике у политици: 
-Раскол између етике и политике. 
-Макијавели, неоправдано оптужен 
за јаз између етике и политике. 
-Савремени захтеви за успостављање 
јединства између етике и политке. 
-Проблем „прљавих руку“ у 
политици и могућности за 
разрешење такве неетичке 
ситуације. 

Питер Сингер: Увод у 
етику, Издавачка 
књижарница Зорана 
Стојановића, Сремски 
Карловци, Нови Сад, 
2004, стр. 534-549. 
 

15     Изазов и критика постојећег права и 
морала: 
-Појам јавног морала. 
-Усклађеност јавног морала и 
постојећег друштвеног и правног 
поретка. 
-Губитак критичности морала. 
-Могућност наметања морала. 
 

Вуко Павићевић, Основи 
етике, БИГЗ, Београд, 
1974, стр.121-141. 
Питер Сингер: Увод у 
етику, Издавачка 
књижарница Зорана 
Стојановића, Сремски 
Карловци, Нови Сад, 
2004, стр.317-338.  
 

 
 
 


