
 
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ 

 
НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ У ОДГОВАРАЈУЋЕМ САСТАВУ 

  
 
 
 
 
 
 Одлуком Наставно-научног већа Правног факултета у Нишу, бр. 01-273/19-
2012 од 27.02.2012. године, образована је Комисија за писање извештаја о 
пријављеним кандидатима на конкурс за избор једног сарадника у настави за ужу 
Трговинско-правну научну област, у саставу: др Дара Миленовић, редовни 
професор Правног факултета у Нишу, председник Комисије, др Драган Вујисић, 
ванредни професор Правног факултета у Крагујевцу, члан и др Видоје Спасић, 
доцент Правног факултета у Нишу, члан. 
 Пошто је размотрила пријаве кандидата, Комисија подноси Наставно-
научном већу Правног факултета у Нишу, следећи  
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ 
 
 На конкурс Правног факултета у Нишу, за избор сарадника у настави за ужу 
Трговинско-правну научну област, објављен у дневном листу „Народне новине“, од 
08.03.2012. године, пријавила су се четири кандидата, и то: Ива Поповић, Владица 
Маричић, Александра Васић и Ана Радивојевић. 
 

I 
 

Биографски подаци, подаци о досадашњем образовању и професионалној 
каријери кандидата 

 
1. Кандидат Ива Поповић рођена је 27.03.1986. године у Нишу. Завршила је 

Гимназију „Светозар Марковић“ у Нишу као носилац дипломе „Вук Караџић“. 
Уписала се на Правни факултет у Нишу школске 2005/2006. године, и дипломирала 
на истом 31.10.2011. године са просечном оценом 9,42. Тренутно је студент 
докторских студија на Правном факултету у Нишу. Била је активни члан ЕЛСЕ, 
добитник Daad стипендије и стипендије „Филип Морис“. Учествовала је у више 
пројеката и семинара (углавном у области јавноправих и кривичноправних наука). 
Завршила је „Правну клинику Правног факултета у Нишу – развијање нових 
метода рада“. Говори енглески и немачки језик.  
 

2. 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. 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 и 
члан Комитета за професионалну етику. Говори енглески језик, а служи се и 
немачким. 

 
3. 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. Завршила је „Правну клинику 
Правног факултета у Нишу -  развијање нових метода рада“. Савладала је програм 
за коришћење електронске правне базе „Параграф нет“. 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). Од 2010. године ради у 
Издавачко графичком друштву „Инг-Про“. Говори енглески и немачки језик, а 
служи се шпанским. 
 

4. Кандидат Ана Радивојевић рођена је 19.07.1980.године у Нишу. Завршила 
је Гимназију „Бора Станковић“ у Нишу. На Правни факултет у Нишу уписала се 
школске 1999/2000. године, а дипломирала 28.10.2005. године, са просечном 
оценом 9,13. Од 2006. године налази се у радном односу у Општинском суду у 
Нишу, где је након положеног правосудног испита изабрана за судијског 
помоћника у звању вишег судијског сарадника, где се и данас налази. 
 
 

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   Правилника о условима, начину и поступку 
избора у звање сарадника, Комисија сматра да предност прилико избора треба дати 



KaH)J,I1)J,aTy AJlEKCAH,[(Pl1 BACI1n. 11oce6Ho Tpe6a 11cTan11 )J,a je KaH)J,11)J,aT 
AJlEKCAH,[(PA BACVIn jow y ToKy CTY)J,I1ja jacHo 11CKa3aJJa csoje onpe)J,eJbel-be 3a 
npe)J,MeTe 113 OKB11pa TprOBI1HCKO-npaBHe HayYHe 06JJaCTI1, Hap0411TO 3a J1paBO 
11HTeJJeKTyaJJHe CBOji1He. J1pe)J,HOCT 11MeHOBaHOr KaH)J,I1)J,aTa y O)J,HOCy Ha OCTaJJe orJJe)J,a 
ce y nocTI1rHyTI1M pe3yJJTaTI1Ma 113 o6nacTI1 y Kojoj ce 611pa: ypal)eH ceMI1HapcKI1 pa)J, 113 
TprOBI1HCKO-npaBHe HayYHe 06JJaCTI1 (npe)J,MeT- J1paBO 11HTeJJeKTyaJJHe CBOjHHe, TOKOM 
OCHOBHI1X CTY)J,I1ja); 06jaBJbeH HayYHI1 pa)J, 113 TprOB11HCKO-npaBHe HayYHe 06JJaCTI1 
(J1paBO 11HTeJJeKTyaJJHe CBOji1He) 11 )J,B0f0).1,11WI-bl1 pa)J, y 06JJaCTI1 KOja npe)J,CTaBJba 
Ca)J,p)J(aj MaTep11je y OKB11py y)J(e HayYHe 06JJaCTI1. 

III 

Ilpe)J,JIOr 3a n36op 

Ha ocHosy csera 113HeTor KoM11c11ja npe)J,JJa)l(e HacTaBHO HayYHOM seny 
npaBHOr <\JaKyJJTeTa y H11WY )J,a )J,OHece CJJe)J,eny: 

O)l;JIYKY 

AJIEKCAH.IJ:PA BACH'Ft 611pa ce y 3Bal-be capa)J,HI1Ka y HaCTaBI1 3a y)J(y 
TproBI1HCKo-npasHy HayYHY o6nacT Ha 11pasHOM <\JaKyiiTeTy y H11wy. 

Y H11wy, 23.03 .2012. rO)J,I1He 
KOMHCHJA 

r2: 
)J,p ,[(AP A MHJIEH 0 'Ft, 

pe)J,OBHI1 npo<\Jecop 11pasHor <\JaKyJJTeTa y H11wy, npe)J,ce)J,HHK 
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)J,p ,[(PAr AH BY JlJCH'Ft, 
saHpe)J,HI1 npo<\Jecop 11pasHor <\JaKyJJTeTa y Kparyjesu,y, YJJaH 
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