
Табела 5.2. Спецификација предмета  

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  
Студијски програм : Филозофија (основне академске студије) 

Назив предмета: Савремене теорије правде 

Наставник/наставници: Ивана Јанковић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Предуслови су одређени Планом и програмом Одељења за филозофију. Предуслов је курс 

Филозофија политике или сличан курс еквивалентног садржаја са других Одељења и Факултета. 

Циљ предмета 

Упознавање и разматрање савремених теорија правде  

Исход предмета  

 

Студенти ће бити упознати са главним тенденцијама и аргументима у оквиру савремених концепција 

дистрибутивне правде 

 

 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Полазимо од утилитаристичког схватања дистрибутивне правде као максимизације среће или корисности 

(среће или корисности, у зависности од типа утилитаристичке теорије). Затим излажемо Ролсову критику 

утилитаризма и његову теорију у Теорији правде. Разматрањем Нозиковог становишта у књизи Анархија, 

држава и утопија, односно његове либертаријанске критике Ролса, завршавамо први део курса. У другом 

делу обрађујемо Ролсову књига Политички либерализам, која представља Ролсов заокрет од схватања 

правде као "метафизичке теорије" ка схватању правде као "политичке теорије". Такође, разматраћемо и 

комунитаристичка схватања о правди Мајкла Сандела и Мајкла  Волцера (Подручја правде)  

Практична настава  

 

Литература  

--John Rawls: A Theory of justice, Harvard, 1971. Prevod (Crna Gora): Džon Rols: Teorija pravde, CID, 

Podgorica, Službeni glasnik, Beograd,1998.  (Neophodan Deo I + paragrafi 39, 40, 46, 75, 76, 82) 

--Džon Rols: Politički liberalizam, Beograd, Filip Višnjić, 1998. (Predavanje I, II, IV, VIII). 

--Džon Rols: Pravo naroda, Alexandria Press, Beograd, 2003. 

--Robert Nozick: Anarchy State and Utopia, 1974,  Нew York. (glava 8) Prevod (Hrvatska): Anarhija, država i 

utopija, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2003.  Nova srpska politička misao(časopis), volX, #1-4., str.125-168, 

deo iz Nozikove knjige pod naslovom «Rolsova teorija pravde» 

--Majkl Volcer (Michael Walzer): Područja pravde, Filip Višnjić, Beograd 2000. (Određena poglavlja) 

--Will Kymlicka (Vil Kimlika): Savremena politička filozofija, NSPM, Beograd, 2009. (poglavlja II, III, IV i VI) 

--Milorad Stupar: Savremene teorije pravde, Filozofski fakultet, Beograd, 2015. 

 

 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања и вежбе 

 



 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит  

практична настава  усмени испт 50 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 30   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 

усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 


