
Научно веће Института за биолошка истраживања “Синиша Станковић”,                              

на XIII редовној седници одржаној дана 29.01.2019. године,  покренуло је поступак за 

стицање научних и истраживачких звања: 

 

 

1. ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Бранку Узелац, истраживача у Одељењу за 

физиологију биљакаИнститута.  

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 

др Снежана Будимир – научни саветник ИБИСС, 

чланови 

др Бранка Винтерхалтер – научни саветник ИБИСС, 

др Душица Јаношевић – ванредни професор Биолошког факултета        

                                           Универзитета у Београду. 

 

       2.  НАУЧНИ САРАДНИК за др Мају Србован, истраживача у Одељењу за   

       неуробиологију Института. 

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 

др Марија Јањић – виши научни сарадник ИБИСС; 

чланови 

др Наташа Лончаревић Васиљковић – научни сарадник ИБИСС, 

др Данијела Лакета – доцент Биолошког факултета Универзитета у   

                                     Београду. 

 

3. ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК за Милицу Зељковић, 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 Мирков – виши научни сарадник ИБИСС; 

чланови 

др Ђорђе Миљковић – научни саветник ИБИСС, 

др Александра Попов Александров – научни сарадник ИБИСС. 

 

4. ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК за Милицу Зељковић, 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 Мирков – виши научни сарадник ИБИСС; 

чланови 

др Ђорђе Миљковић – научни саветник ИБИСС, 

др Александра Попов Александров – научни сарадник ИБИСС. 

 

5. ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК за Ану Кијановић, 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 Милена Цвијановић – научни сарадник ИБИСС; 

чланови 

др Наташа Томашевић Коларов – научни сарадник ИБИСС, 

др Тања Вуков – виши научни сарадник ИБИСС. 

 

6. ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК за Софију Ступар, 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 Јелена Савић – виши научни сарадник ИБИСС; 

чланови 

др Бранка Винтерхалтер – научни саветник ИБИСС, 

др Душица Јаношевић – ванредни професор Биолошког факултета   

                                           Универзитета у Београду. 

 

 

 

 

 

 

 


