
 
 
 

 

Шифра предмета 
Статус 

предмета 
Семестар Број кредита 

Фонд 
часова 

НБ.1.9 Обавезни II 5 30+15 

 

 
 
 
Циљеви предмета 

Студенти треба да се упознају са филозофском рефлексијом моралног 
феномена, да схвате природу и значење етичког знања како би могли да 
идентификују морална и етичка питања, разрешавају етичке дилеме, 
схвате улогу вредности у сложеном и разноликом свету, разумеју шта 
одређује исправност или неисправност како наших поступака тако и 
јавних политика, схвате однос између личне одговорности и заједнице. 
Циљ је да се развију и критички анализирају разлози који се наводе у 
одбрани моралних позиција. 

 

Исход изучавања 

Разумевање централних вредности и моралних појмова у контексту 
водећих етичких теорија и њиховог утицаја на формирање савремене 
друштвене и политичке праксе, што укључује и систематизаовање 
појмова доброг и исправног понашања, њихово оправдавање и 
промовисање, као и одређивање рђавог и неисправног понашања. 

 
 

 
Садржај и структура 
предмета 

1) Одређење етике и њеног предмета 
2) Основни етички појмови и етички принципи 
3) Анализа моралних термина, техника и етичког расуђивања 
4) Порекло и природа вредности 
5) Оправдање моралних судова 
6) Универзални аспект етике; 
7) Нормативна етика и метаетика 
8) Етичке теорије 
9) Примењена етика и њене топике 
10) Дисциплине примењене етике. 

 
П Р Е Д А В А Њ А 
Недеља Тематска јединица број часова 
I Одређење предмета етике; модерна морална филозофија 2 
II Обликовање етике; основни етички појмови 2 

III 
Однос дескриптивног и прескриптивног; позитивна и негативна 
слобода; златно правило 

2 

IV 
Начини формирања етичких појмова; филозофски смисао 
историје етике 

2 

V 
Етичка теорија и етичка пракса; дискриминација и 
преференцијални третман 

2 

VI Метаетика; теорија природног закона 2 
VII Деонтолошке теорије 2 
VIII Традиција друштвеног уговора; етика prima faciae дужности 2 
IX Телеолошке теорије 2 
X Теорије права; теорије правде 2 

План рада на наставном предмету 

Назив предмета : Етика 



XI 
Појам примењене етике; богати и сиромашни; проблем личних 
односа 

2 

XII Наука и етика; људска права; биоетика 2 

XIII 
Медицинска етика; казна као етичко питање; однос етике и 
политике 

2 

XIV Етика рата и мира; етика животне средине; правна етика 2 
XV Етика пословања; етика медија; образовна етика 2 

 
В Е Ж Б Е 
Недеља Тематска јединица број часова 

I Однос етике и других филозофских дисциплина 1 
II Универзалност етике 1 

III 
Натуралистичка грешка (јесте/треба проблем); субјективне 
претпоставке моралности 

1 

IV Теоријска и нормативна етика; питање једнакости 1 
V Први колоквијум 1 
VI Подела етичких теорија 1 
VII Кантова етичка позиција 1 
VIII Утилитаризам и консеквенцијализам; егоизам 1 
IX Однос правде и права 1 
X Други колоквијум 1 
XI Топике и дисциплине примењене етике 1 
XII Односи науке, технике и етике 1 
XIII Етика јавних служби 1 
XIV Питање светости људског живота 1 
XV Подела на приватну и јавну сферу 1 

 

 
 

Облици извођења наставе 

 
Предавања, вежбе, колоквијуми 

 

Начин оцењивања на 
предмету 

предиспитне  обавезе: 60 поена (активност током 
наставе 10, колоквијуми 2X25) 
испит: до 40 поена 

 
Литература 

Обавезна Етика – Хрестоматија (прир. Д. Дулић и 
Б. Ромчевић), (2002), Факултет цивилне 
одбране, Београд. 

Допунска Аластер Макинтајер, Кратка историја 
етике, (2000), Плато, Београд. 

 
Подаци о наставнику 
ангажованом на предмету 

проф. др Бранко Ромчевић 
Е-mail: brankoromcevic@yahoo.com 
Консултације 
Консултације: четвртак од 14,00 до 15,30 



 

ИСПИТНА ПИТАЊА 
ЕТИКА 

 
1. Појам примењене етике и примена нормативних теорија на практичне моралне 

проблеме 
2. Богати и сиромашни 
3. Морал и лични односи 
4. Наука, техника и етика 
5. Људска права 
6. Биоетика 
7. Медицинска етика 
8. Казна као етичко питање 
9. Однос етике и политике 
10. Етика рата и мира 
11. Етика животне средине 
12. Правна етика 
13. Етика пословања 
14. Етика медија 
15. Образовна етика 


