
Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Мастер академске студије права унутрашњих послова 
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија Мастер академске студије  

II 
Назив предмета Етика јавног сектора 
Наставник (за предавања) Проф. др Марко Трајковић  

Проф. др Славиша Ковачевић 
Наставник/сарадник (за вежбе) Проф. др Славиша Ковачевић 
Наставник/сарадник (за ДОН)  
Број ЕСПБ   7 Статус предмета 

 Изборни 
Изборни 

Услов   
Циљ 
предмета 

Упознавање студената са основним поставкама етике јавног сектора и 
безбедоносне политике, те неопходношћу присутва етике у јавном сектору.  
Осветљавање основног етоса етике кроз делатности јавног секотра. Даље, 
наглашавање примене етике јавног сектора и безбедоносне политке на 
проблеме данашњице као и уплив и утицај  етике безбедонсоне политке  на 
национални правни систем кроз низ конкретних етичких проблема и питања 
безбедоносне политке. 
 

Исход 
предмета 

Овладавање основним појмовима етике као и њене примене у јавном сектору 
кроз: појам морала, појам добра и зла, односом појмова корисног и доброг и 
проблемом корупције јавног сектора те етичким аспектом тог проблема 
појамом безбедоносне политке, класичним и савременим теоријама 
безбедоносне политке, моделима стабилности институција, институционалним, 
персоналсним и нормативним аспектом безбедности јавног сектора друштва, 
безбедношћу јавног сектора у транзициононим системима. 
 

Садржај предмета 
Теоријска 
настава 

Обухвата следеће: појам и предмет етзике јавног сектора, етички метод,  појам 
безбедоносне политке, класичне и савремене тероије безбедонсоне политке, 
институционални персонални и нормативни аспект безбедности јавног сектора 
друштва. 
Обухвата теоријско разматрање основних питања везаних за етику јавног 
сектора, те унутар тога за појам безбедоносне политике. 

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

Обухвата следеће: разрешење дилеме да ли постоји  етика  унутар делатности 
јавног сектора, разматрање питања безбедности јавног сектора у 
транзииционим системима, као и статуса етике јавног сектора, безбедоносне 
политке и стабилности институција у Србији. 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

3 1      

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 

0-10 писмени испит  

практична настава 0-15 усмени испит 51 
Колоквијуми 0-12  Посећеност предавања 0-4  
Семинари 0-8     

 


