
Студијски програми: Студије политике, модул: Демократија и демократизација, Политичко насиље и 

држава 

Назив предмета: Теорије и политике правде 

Наставници: проф. др Ђорђе Павићевић, доц. др Никола Бељинац, доц. др Биљана Ђорђевић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Коришћење литературе на енглеском језику 

Циљ предмета 

Циљ курса је да опреми студенте знањем, разумевањем, компетенцијама, вештинама и аналитичким 

оруђима потребним за самостално критичко читање литературе, аргументовано разматрање проблема и 

анализу политика везаних за проблеме правде у друштву и глобално. Курс ће паралелно пратити теорије 

правде и бавити се анализом конкретних политика како би постигао циЉ да студенти повежу теоријска и 

практична знања и разумеју место захтева за правдом у формулисању политика и институционалном 

окружењу. 

Исход предмета  

На крају курса очекује се да студенти буду оспособљени да препознају и анализирају различите захтеве за 

праведношћу, као и да разумеју које су институционалне, политичке и културне претпоставке за њихово 

остваривање. Поред тога, студенти ће савладати појмовни апарат који ће им омогућити да анализирају и 

критички сагледају норме и политике из перспективе праведног институционалног уређења друштва и 

неких аспеката глобалне правде. Студенти ће бити оспособљени и у анализи конкретних случајева из  

конкретне друштвене и институционалне праксе у којима постоје основе да се ради о оправданим 

илинеоправданим захтевима за правду. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Проблем правде: моћ и праведност, Теорије и приступи,Права и правда: недискриминација и угњетавање, 

Ресурси и правда: тржиште и прерасподела, Признање и правда: култура и колективна права, Политика и 

правда: политичка права и демократија, Социјална правда, институције и социјалне политике, Сиромаштво 

и правда, Образовање и правда, Политике афирмативног деловања (позитивна дискриминација), Правда, 

способности и заслуга 

Глобална правда и међународне институције 

Практична настава  

Вежбе, Студијски истраживачки рад, излагање нацрта рада 

Литература  

Ђорђе Павићевић: Правда и политика, Фабрика књига, Београд, 2011 

Амартyа Сен: Идеја праведности, Заклада Јесенски и Турк, Загреб, 2017 

Ирис Марион Yоунг,  Праведност и политика разлике, Заклада Јесенски и Турк, Загреб, 2007 

Social justice and public policy: Seeking fairness in diverse societies, Edited by Gary Craig, Tania Burchardt and 

David Gordon, The Policy Press, University of Bristol, 2008. 

Jonathan Wolff: Ethics and Public Policy A Philosophical Inquiry,  Routledge, 2011 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Предавања, семинари, дебате на задате теме, излагање теме рада  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 25 писмени испит  

практична настава  усмени испт 40 

колоквијум-и  ..........  

минар-и 35   


