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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИОЛОШКО‐ПРАВНА ИСТРАЖИВАЊА У 

2021. ГОДИНИ 

 

У периоду од 08. до 09. априла 2021. године одржан је Први семинар студената 

докторских студија – PhD Colloquium, у организацији Правног факултета Универзитета 

у Београду, Института за правне и друштвене науке и Центра за социолошко-правне 

студије (CSLS). Семинар је организован са циљем да младим колегиницама и колегама 

пружи прилику да представе свој досадашњи истраживачки рад, да добију конструктивне 

коментаре и сугестије за унапређење своје докторске дисертације, као и да разменe идејe 

са другим докторандима који се налазе у истој фази рада – припреми пројекта докторске 

дисертације. Овакви семинари одржавају се на страним универзитетима већ дуги низ 

година, а сада је и Правни факултет у Београду започео своју традицију за коју се надамо 

да ће бити од велике помоћи свим младим научницама и научницима. Због неповољних 

епидемиолошких услова, овај семинар одржан је онлајн, путем Webex платформе, уз наду 

да ће се следеће године одржати у просторијама нашег Факултета. Модераторке семинара 

и чланице организационог одбора биле су асистенткиња МА Валерија Дабетић и  

асистенткиња МА Марија Влајковић. 

Први дан семинара био је посвећен општим темама од значаја за све докторандe: 

обликовање докторске дисертације и процедура прегледа и оцене, праћење и мерење 

научних резултата, програми управљања референцама, значај мотивације и 

превазилажење прокрастинације, како објавити научни чланак итд. Након ових 

радионица, докторанди који се баве правним питањима из области теорије, социологије и 

филозофије права су представљали своје пројекте докторских дисертација, док је други 

дан био предвиђен за излагање студената докторских студија који се у оквиру својих 

истраживања баве практичним и теоријским питањима у вези са међународним правом и 

европским правом, јавноправним питањима, кривичним правом и кривично процесним 

правом. Агенду догађаја можете погледати овде (http://elementarium.cpn.rs/wp-

content/uploads/2021/04/Program-PhD-Colloquium.pdf). У оквиру отварања учесници су 

имали прилике да погледају кратак филм „Како успешно написати докторску 

дисертацију?“ у коме су главне улоге имали професори и сарадници нашег факултета. Цео 

филм можете погледати овде (https://youtu.be/kaaWw7TQr4I). 

http://elementarium.cpn.rs/wp-content/uploads/2021/04/Program-PhD-Colloquium.pdf
http://elementarium.cpn.rs/wp-content/uploads/2021/04/Program-PhD-Colloquium.pdf
https://youtu.be/kaaWw7TQr4I


У укупно пет сесија подељених на радионице и оне које се баве различитим правним 

питањима, 16 студената докторских студија са Правног факултета је изложило резултате 

својих истраживања и планове за даљи научни рад, након чега се развила дискусија са 

коментаторима и другим докторандима. Коментатори изложених радова били су, поред 

професора са Правног факултета Универзитета у Београду, и професори са Економског и 

Филозофског факултета Универзитета у Београду, као и Правног факултета Свеучилишта 

у Загребу, Правног факултета Универзитета у Сарајеву, научни сарадници Института, 

попут Института за европске студије и Института за међународну политику и привреду, 

као и стручњаци из праксе попут судија Вишег и Апелационог суда, адвоката, 

представника Министарства Републике Србије, Покрајинског омбудсмана али и 

представника цивилног сектора. Поред тога, учешће су узели и коментатори из 

иностранства из науке али и праксе, са Правног факултета Универзитета у Бристолу као и 

из Канцеларије Општег правобраниоца Суда правде Европске Уније. Само неке од тема 

које су изложене биле су: правно-теоријски аспекти усклађености пословања (compliance), 

изазови консолидације судства као независне гране власти у Србији на почетку 21. века, 

Суд правде Европске Уније и заједничка спољна и безбједносна политика, прилагођавање 

основа правног система Републике Србије праву Европске уније – прилог студији односа 

права Европске уније и уставног права, Dispute Resolution Mechanisms in Administrative 

Contracts, сврсисходност колективног остваривања ауторског права у информационом 

друштву, општа антиабузивна правила, пракса и ризици употребе модерних технологија у 

завршној фази арбитражног поступка, начело једнакости „оружја“ у кривичном поступку, 

казнена одговорност правних лица – материјални и процесни аспекти итд. 

 

 



 

 

Асистенткиња МА Мила Ђорђевић је 19. маја 2021. године организовала 

радионице на тему Из угла приправника – искуства након факултета. Гости ових 

радионица били су правнички приправници, дипломци нашег факултета који су своје 

студије успешно завршили у протеклих пар година.  Одабиром младих људи, бруцошима 

је пружена прилика да се боље упознају са начином рада, живота и напредовања оних који 

су се одлучили да своје каријере граде у оквиру правничких професија, те им се на тај 

начин евентуално и олакша избор будућег позива. Пошто већина студената није у 

прилици да непосредно поставља питања и разговара са млађим колегама који су скоро 

завршили факултет овакво предавање се показало као корисно и занимљиво. Гости су 

били млади људи који се баве различитим правничким професијама, како би студенти 

стекли увид у то које све могућности за запослење им стоје на располагању након 

дипломирања и колико се свакодневница на тим пословима разликује. 

Прва радионица је одржана још у мају 2020. године, а због великог интересовања је 

поновљена. Неки од гостију били су наши најбољи студенти - Катарина Томић, 

приправница у канцеларији Karanović&Partners, Милица Ненадић, приправница у 

канцеларији Belić Law Office, Петар Колашинац, приправник у Другом основном суду у 

Београду, Стефан Ракић, студент мастер студија у Стразбуру. На другом предавању су 

гости били - Марија Живковић, приправница у канцеларији LeitnerLeitner Consulting,c- 

Љубиша Вулић, приправник у канцеларији Nalić Law Office, Бојан Грујић, приправник у 

канцеларији Energoproject Holding AD, Младен Марковић, приправник у Основном јавном 

тужилаштву у Лазаревцу. 



 

Отприлике око 100 студената је учествовало на овим интерактивним радионицама 

(првој је присуствовало 62 студента, а другој око 40), а због бројних студентских питања, 

радионице трајале преко два сата. Студентске реакције су биле и више него позитивне, те 

је ова радионица поновљена и 2021. године, са жељом да постане једна од редовних 

активности у склопу Центра за социолошко правна истраживања. Догађај је био 

промовисан преко факултетских друштвених мрежа и плаката, био је веома посећен, а у 

наставку се налази пар фотографија са прошлогодишњих предавања, као и два плаката 

која су служила за промоцију предавања. 

 



 



 
 

 
Центар за социолошко‐правна истраживања је и током протекле 2021. године наставио да 

се активно ангажује као један од партнера у спровођењу пројекта Law & Gender који је 

настао у сарадњи Правног факултета Универзитета у Београду и међународног 

конзорцијума Универзитета у чијем саставу су Libera Universita Maria SS. Assunta di Roma, 

Department of Law ‐ Lumsa University Palermo из Италије, Orebro University, School of Law, 

Psychology and Social Work из Шведске, Universitat des Saarlandes, Faculty of Law 

Europa‐Institut из Немачке и Universidad de Cadiz из Шпаније. Професор др Данило 

Вуковић и асистенткиња МА Валерија Дабетић, допринели су међународном 

истраживачком тиму развијајући кључне идеје, циљеве и планиране исходе предмета и 

силабуса, као и у избору референтне литературе и научних извора. Као резултат овог рада 

настали су силабуси за предмет Sociology of Law and Gender Equality (Социологија права и 

родна равноправност), Public Policies and Gender Equality (Јавне политике и родна 

равноправност) и упитник на енглеском (Еmpirical Survey Tool – EST), који је надаље 

преведен на пет језика чланица Конзорцијума (на српски, шпански, италијански, шведски 

и немачки). У сарадњи са ауторима других чланица Конзорцијума - Bermúdez Figueroa 

Eva, Pastor Yuste Raquel, Saeidzadeh Zara, асистенткиња МА Валерија Дабетић припремила 

је поглавље „Sociology of Law and Gender Equality“ које ће бити објављено током ове 

године као посебна едиција Springer-a „Gender Competent Legal Knowledge“. 

 

У сарадњи са професорком Драгицом Вујадиновић, асистенткиња МА Валерија Дабетић 

активно учествује у реализацији пројекта UniSafe - Ending Gender Based Violence (GBV). 

Овај европски интер-универзитетски пројекат, усмерен је на емпиријско истраживање о 



родно заснованом насиљу у универзитетским срединама, укључујућу сексуално 

узнемиравање, са циљем да се елиминише родно засновано насиљe на универзитетима. 

Координатор UniSafe пројекта је European Science Foundation (ESF) из Француске, a 

чланице Конзорцијума су:  Örebro University из Шведске, GESIS - Leibniz Institute for the 

Social Sciences из Немачке, Yellow Window из Белгије, Universidad Complutense de Madrid 

из Шпаније, Institute of Sociology of the Academy of Sciences of the Czech Republic из 

Чешке, Lithuanian Centre for Social Sciences из Литваније, Jagiellonian University из Пољске 

и Oxford Brookes University из Велике Британије. Све активности ће трајати од јуна 2021. 

године до априла 2022. године, а спровођење емпиријског истраживања, где ће кључну 

организационu и координациону улогу имати Центар за социолошко-правна истраживања, 

планирано je за март текуће 2022. gодине. GESIS - Leibniz Institute for the Social Sciences ће 

координисати прикупљањем квантитавних података од учесника емпиријског 

истраживања, које ће бити потпуно анонимно и спровешће се међу студентима и 

запосленима. Резултати истраживања ће бити доступни универзитетима на којима је 

упитник имплементиран. Пројекат UniSAFE нуди сјајну шансу универзитетима и 

истраживачким организацијама да развију ефективне политике и мере за борбу против 

родно заснованог насиља. 

 
 
 

Београд, 11. фебруар 2022. године 

 

Проф. др Данило Вуковић 


