


Била је активни члан ЕЛСЕ, добитник Daad стипендије и стипендије „Филип 
Морис“. Учествовала је у више пројеката и семинара (углавном у области 
јавноправних и кривичноправних наука). Један је од коаутора истраживачког 
пројекта „Пружање бесплатне правне помоћи у граду Нишу“. Завршила је „Правну 
клинику Правног факултета у Нишу – развијање нових метода рада“. Говори 
енглески и немачки језик. Тренутно је волонтер-приправник у Вишем суду у Нишу. 

 
2. Кандидат Александра Васић рођена је 07.02.1985. године у Гњилану. 

Завршила је Гимназију „Бора Станковић“ у Нишу. На Правни факултет у Нишу 
уписала се школске 2004/2005. године а дипломирала 27.09.2011. године, са 
просечном оценом 9,16. Учествовала је на више пројеката и семинара. Била је 
добитник стипендија града Ниша за талентоване ученике и студенте и стипендије 
Фонда за младе таленте Министарства за омладину и спорт РС. Студент је 
докторских студија на Правном факултету у Нишу, на Трговинском смеру. 
Завршила је „Правну клинику Правног факултета у Нишу -  Развијање нових 
метода рада“. Савладала је програм за коришћење електронске правне базе 
„Параграф нет“.  

     Током основних студија кандидат Александра Васић је урадила семинарски 
рад на тему „Сузбијање пиратске и кривотворене робе“. Аутор је два и коаутор 
једног научног рада из Трговинско-правне научне области (сви из предмета Право 
интелектуалне својине). Објавила је рад из трговинско-правне области (предмет 
Право интелектуалне својине), под називом „Liability of Internet Service providers 
based on the American Law and the Law of the EU“ (Журнал за криминалистику и 
право, бр. 3, из 2011, стр. 99-109, Криминалистичко полицијске академије, 
Београд). Аутор је рада „Софтверска пиратерија и мере за њено сузбијање“ 
(Рукопис рада предат и позитивно рецензиран од два рецензента, а биће објављен у 
наредном броју часописа „Теме“). Коаутор је (са проф. Др Видојем Спасићем) рада 
„Стеганографија у функцији заштите података на интернету“, предатог за научни 
скуп „Правне и инфраструктурне основе за развој економије засноване на знању“, 
који ће се одржати на Правном факултету у Крагујевцу 13. и 14. септембра 2012. 
године.  Од 2010. године ради у Издавачко графичком друштву „Инг-Про“. Говори 
енглески и немачки језик, а служи се шпанским. 
 

3. Кандидат Јелена Јанковић, рођена је 21.09.1988. године у Лесковцу. 
Завршила је Гимназију у Лесковцу, природно-математички смер. На Правни 
факултет у Нишу уписала се школске 2007/2008. године, а дипломирала 29.12.2012. 
године, са просечном оценом 9,48. Студент је докторских студија Правног 
факултета у Нишу, на кривично-правном смеру. Школске 2010/2011. године била је 
стипендиста Фонда за младе таленте Министарства омладине и спорта Републике 
Србије. Од 24.02.2012. године засновала је радни однос у Техничкој школи „Бошко 
Крстић“ у Бојнику и у Општини Бојник, са по 50% радног времена. Савладала је 
програм обуке „Клиничко правничко образовање“ при пројекту „Правна клиника за 
заштиту права жена“, на Правном факултету  у Нишу. Поседује основни ниво 
знања из француског и енглеског језика.  
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4. Кандидат Владица Маричић рођен је 12.03.1987. године у Нишу, где је 
завршио Гимназију „Бора Станковић“. Правни факултет у Нишу уписао је школске 
2006/2007. године, а дипломирао на истом 23.3.2011. године са просечном оценом 
9,45. Студент је мастер студија на Правно-економском модулу. Добитник је више 
стипендија: „Филип Морис“, Фонда за развој научног и уметничког подмлатка РС 
и стипендије Града Ниша за талентоване ученике и студенте. Учествовао је на 
више пројеката и семинара. Био је члан Студентског парламента Правног 
факултета у Нишу, главни и одговорни уредник часописа “Правник“. Тренутно је 
секретар Студентског парламента Универзитета у Нишу, члан Комитета за 
професионалну етику и члан Управног одбора удржења стваралаца Ниша „Цар 
Константин“. Говори енглески језик, а служи се и немачким. 
 
 

II 
 

Мишљење о испуњености услова за избор 
 
     Након прегледа пријава, прилога и целокупне конкурсне документације, 

Комисија за писање извештаја о пријављеним кандидатима на конкурс за избор 
једног сарадника у настави за ужу Трговинско-правну научну област, закључила је 
следеће: 
 

1. Сви кандидати који су поднели пријаве на конкурс испуњавају све услове за 
избор прописане у чл. 71, Закона о високом образовању, чл. 108, Статута Правног 
факултета у Нишу и чл. 3, Правилника о условима, начину и поступку избора у 
звање сарадника. 
 

2. Применом критеријума из чл. 6, ст. 1,  Правилника о условима, начину и 
поступку избора у звање сарадника, Комисија сматра да првенство приликом 
избора треба дати кандидату АЛЕКСАНДРИ ВАСИЋ, јер има предност у односу 
на остале кандидате по већем броју критеријума (т. 6, 7, 8, 11 и 12). Комисија је 
посебно ценила околност да је кандидат АЛЕКСАНДРА ВАСИЋ још у току 
студија јасно исказала своје опредељење за предмете из оквира Tрговинско-правне 
научне области, нарочито за Право интелектуалне својине. Након дипломирања и 
уписа докторских студија именована је испољила још чвршћу одлучност и 
решеност за даље стручно и научно усавршавање у Трговинско-правној научној 
области. Осим тога, предност именованог кандидата у односу на остале кандидате 
нарочито се огледа у постигнутим резултатима из области у којој се бира (сагласно 
чл. 22, Правилника о условима, начину и поступку избора у звање сарадника): 
урађен семинарски рад из Трговинско-правне научне области (предмет - Право 
интелектуалне својине, током основних  студија), чињеницу да је кандидат аутор, 
односно коаутор три научна рада из Трговинско-правне научне области (Право 
интелектуалне својине), као и да више од две године ради у области која 
представља садржај материје  у оквиру уже научне области. 
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