
Научно веће Института за биолошка истраживања “Синиша Станковић”,                              

на V  редовној седници одржаној дана  25.04.2018. године,  покренуло је поступак за 

стицање/реизбор научних и истраживачких звања: 

 

 

1. ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Ану Подолски Ренић, истраживача у 

Одељењу за неуробиологију Института. 

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

 

председник 
др Милица Пешић – виши научни сарадник ИБИСС; 

чланови 

др Тијана Станковић – виши научни сарадник ИБИСС,  

др Александра Исаковић – редовни професор Медицинског факултета   

                                               Универзитета у Београду. 

 

2. НАУЧНИ САРАДНИК за др Дејана В. Стојановића, истраживача у Институту за 

за низијско шумарство и животну средину из Новог Сада. 

Комисија за спровођење поступка реизбора звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

 

председник 

др Срећко Б. Ћурчић – редовни  професор Биолошког          

                                        факултета Универзитета у Београду; 

чланови 

др Весна Перић Матаруга – научни саветник ИБИСС, 

др Милена Влаховић – виши научни сарадник ИБИСС, 

др Лариса Илијин – виши научни сарадник ИБИСС. 

 

3. ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Неду Ђедовић, истраживача приправника у 

Одељењу за имунологију Института. 

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

 

председник 

др Ђорђе Миљковић – научни саветник ИБИСС; 

чланови 

др Ирена Лаврња – виши научни сарадник ИБИСС, 

др Данијела Максимовић Иванић – научни саветник ИБИСС. 

 

4. ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Милицу Марковић, истраживача приправника у 

Одељењу за екологију Института. 

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

 

председник 

др Олга Костић – научни сарадник ИБИСС; 

чланови 

др Драган Чакмак – виши научни сарадник ИБИСС, 

др Мирослава Митровић – научни саветник ИБИСС. 



5. ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК за Драгицу Гајић, студента докторских студија 

на Биолошком факултету Универзитета у Београду.  

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

 

председник 

др Ивана Стојановић – научни саветник ИБИСС; 

чланови 

др Тамара Саксида – виши научни сарадник ИБИСС, 

др Ђорђе Миљковић – научни саветник ИБИСС. 

                              

6. ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Драгану Антонић, истраживача сарадника у 

Одељењу за физиологију биљака Института. 

Комисија за спровођење поступка реизбора звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

 

председник 
др Ангелина Суботић – научни саветник ИБИСС, 

чланови 
др Ивана Момчиловић – научни саветник ИБИСС, 

др Снежана Милошевић – виши научни сарадник ИБИСС. 

 

7. ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Александру Филиповић, истраживача сарадника 

у Одељењу за физиологију и биохемију инсеката Института. 

Комисија за спровођење поступка реизбора звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

 

председник 
др Марија Мрдаковић – виши научни сарадник ИБИСС, 

чланови 
др Весна Перић Матаруга – научни саветник ИБИСС, 

др Лариса Илијин – виши научни сарадник ИБИСС. 

 


