
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИОЛОШКО ПРАВНА ИСТРАЖИВАЊА 
 
 
 
 
Током 2019. године, Центар за социолошко-правна истраживања спровео је следеће 
активности: 
 
1. Истраживање Правници и правничке професије у Србији, Хрватској и Босни и 

Херцеговини 
 
Довршене су истраживачке активности на пројекту Правници и правничке професије у 
Србији, Хрватској и Босни и Херцеговини. Пројекат је обухватио квантитативно 
истраживање на пригодном узорку од 716 правника у Србији и 393 у Хрватској. 
Пројектом су руководили проф. др Данило Вуковић са Правног факултета Универзитета 
у Београду и доц. др Марко Мраковчић са Правног факултета Универзитета у Ријеци, а 
учествовали су и др Самир Форић са Факултета политичких наука и Валерија Дабетић, 
МА, са Правног факултета Универзитета у Београду. Истраживање је финансирано 
самосталним средствима руководилаца пројекта.  
 
Резултати истраживања представљени су на следећим конференцијама: 
 

• Данило Вуковић, ”Правосуђе у пост-ери: институционална скепса као норма“, 
рад представљен на конференцији ”Судство као власт”, ФПН, 29-30.11.2019. 
године, коју су организовали Центар за правосудна истраживања (ЦЕПРИС) 
Центaр за студије конституционализма Факултета политичких наука и Српско 
удружење за правну и социјалну филозофију (IVRS) 

• ”Правосудни сустави и приступ правди- поглед изнутра”, коаутор Марко 
Мраковчић, рад представљен на Седмом националном конгресу Хрватског 
социолошког друштва ”Социјална кохезија у друштву поларизације, 
конфликата и неједнакости”, Загреб 11 и 12.4.2019. године  

• "Legal Profession in SEE: From Post-Socialist Transformation to Globalization" рад 
представљени на конференцији "Law and Citizenship Beyond The States” коју је 
организовала International Sociological Association – Research Committee on the 
Sociology of Law у Лисабону од 10 до 13. септембра 2018. године. 

 
 
 
Резултати истраживања представљени су у публикацијама: 
 

• Marko Mrakovčić and Danilo Vuković (2019). “Internal” crisis of judiciary? 
Attitudes of members of legal profession in Croatiа and Serбia towards judiciary in 
their countries. Politička misao, Vol. 56, No.1, 2019, str.75-105 

• Danilo Vuković, Valerija Dabetić and Samir Forić (2020). Serbia and Bosnia and 
Herzegovina: Challenges of liberalization and democratic consolidation, in: Abel 
Richard et al. (ur.): Lawyers in Society – 30 Years Later. Hart Publishing. str.353-377 

• Danilo Vuković (2019). Advokatura u Srbiji: rezultati empirijskog istraživanja. 
Branič, Vol. CXXX, No. 1-4 (2017) 



 
Резултати истраживања представљени су и на Општем семинару који је одржан 
22.5.2019. године на тему ”Изазови правничке професије у Србији” и на коме су 
учествовали судија Драгана Бољевић, председника АКБ Југослав Тинтор и др Данило 
Вуковић.  
 
2. Студентски пројекат ”Право и правосудни систем: социолошка и историјска 

перспектива” 
 
Током 2019. године спроведен је краћи истраживачки и практично оријентисан пројекат 
”Право и правосудни систем: социолошка и историјска перспектива” у коме је 
учествовало 13 студената основних и мастер студија. У оквиру пројекта, студенти су се 
упознали са основним методолошким принципима социолошког истраживања и 
спровели серију интервјуа са судијама и адвокатима из неколико градова Србије. Поред 
тога, у оквиру пројекта одржана су и предавања признатих адвоката и судија о 
професијама, искуствима рада и изазовима. Поред истраживачких и сазнајних циљева, 
ова активност је имала за циљ да идентификује студенте који су заинтересовани за 
социолошка истраживања права и у томе је остварен одређен успех. Између осталог, 
садашња демонстраторка на предмету Мила Ђорђевић је учесница овог пројекта на коме 
је показала висок степен интересовања и одговорности.  
 
3. Центар за правно-социолошка истраживања је  осмислио Упитник за испитивање 
ставова наставника Правног факултета Универзитета у Београду о питањима родне 
равноправности. Упитник је саставни део пројекта израде Нацрта акционог плана за 
постизање родне равноправности на Правном факултету Универзитета у Београду. 
Сврха Упитника је да омогући увид у ставове наставника и сарадника о општим 
питањима родне равноправности, као и о институционалним, образовним и 
културолошким димензијама родне равноправности на Правном факултету. 
Статистички показатељи, на којима се заснивају одређене тврдње у упитнику, 
прикупљени су приликом израде поменутог Нацрта акционог плана, а Центар за правно-
социолошка истраживања ће наставити да прикупља родно сензитивну статистику.  
Резултати овог истраживања биће објављени у публикацији посвећеној Нацрту акционог 
плана за постизање родне равноправности на Правном факултету. 

 
4. Упитник ће, такође, бити основа за израду тзв. Empirical Survey Tool у оквиру Еразмус 
Плус пројекта који је Правни факултет, односно Универзитет у Београду, добио као 
координатор, под називом: "Нови квалитет образовања кроз образовање за родну 
равноправност - Стратешко партнерство за изградњу мастер студијског програма 
ПРАВО И РОД" (New Quality of Education for Gender Equality - Strategic Partnership for 
the Development of Master`s Study Program LAW AND GENDER - LAWGEM). Чланови 
Конзорцијума овог пројекта, који чине Оребро универзитет из Шведске, Лумса 
универзитет из Италије, Кадиз универзитет из Шпаније и Зарланд универзитет из 
Немачке, користиће овај Упитник као модел за израду заједничког инструмента за 
истраживање ставова наставника на сваком од ових универзитета. Резултати упоредне 
анализе прикупљених ставова биће објављени на енглеском језику у оквиру LAWGEM 
пројекта. 

 
 

Извештај Центра за социолошка истраживања је припремио  
проф. др Данило Вуковић, управник Центра 


