
 

Научно веће Института за биолошка истраживања “Синиша Станковић”,  на XVI 

редовној седници одржаној дана 08.06.2017. године,  покренуло је поступак за 

стицање следећих звања: 

 

1. НАУЧНИ САВЕТНИК за др Данијелу Мишић, истраживача у Одељењу за 

физиологију биљака Института. 

Комисија за спровођење поступка и писање извештаја – реферата о кандидату 

образована је у саставу: 

 

председник 
др Марина Соковић – научни саветник ИБИСС, 

 

чланови 
др Вук Максимовић – научни саветник Института за   

                                       мултидисциплинарна истраживања Универзитета   

                                       у Београду, 

др Живослав Тешић – редовни професор Хемијског факултета   

                                       Универзитета у Београду. 

 
2. НАУЧНИ САВЕТНИК за др Слободана Секулића, запосленог на Клиници за 

неурологију Клиничког центра Војводине. 

Комисија за спровођење поступка и писање извештаја – реферата о кандидату 

образована је у саставу: 

 

председник 
др Бранка Петковић – научни саветник ИБИСС, 

 

чланови 
др Мелита Видаковић – научни саветник ИБИСС, 

др Мирјана Јовићевић – редовни професор на Катедри за неурологију   

                                          Медицинског факултета Универзитета                         

                                          у Новом Саду. 

 
3. ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Марију Петрић, истраживача у Одељењу за 

физиологију биљака Института. 

Комисија за спровођење поступка и писање извештаја – реферата о кандидату 

образована је у саставу: 

 

председник 
др Ангелина Суботић – научни саветник ИБИСС; 

 

чланови 

др Бранка Винтерхалтер – научни саветник ИБИСС, 

др Јасмина Стевановић – научни саветник Института за хемију, технологију и   

                                            металургију Универзитета у Београду. 

 
4. ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Бојана Кенига, истраживача у Одељењу за 

генетику популација и екогенотоксикологију. 



Комисија за спровођење поступка и писање извештаја – реферата о кандидату 

образована је у саставу: 

 

председник 
др Марина Стаменковић Радак – редовни професор Биолошког      

                                                         факултета Универзитета у Београду и   

                                                         научни саветник ИБИСС; 

 

чланови 

академик проф. др Марко Анђелковић, 

др Бранислав Шилер – виши научни сарадник ИБИСС. 

 
5. НАУЧНИ САРАДНИК за др Јелену М. Ћирић, истраживача у Одељењу за 

неуробиологију Института. 

Комисија за спровођење поступка и писање извештаја – реферата о кандидату 

образована је у саставу: 

 

председник 
др Јасна Шапоњић – научни саветник ИБИСС; 

 

чланови 

др Сања Пековић – научни саветник ИБИСС, 

др Сања Дацић – доцент на Биолошком факултету                           

                              Универзитета у Београду. 

 
6. ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК за Тамару Петровић, студента докторских 

студија на Биолошком факултету Универзитета у Београду, запослену у Одељењу за 

физиологију Института. 

Комисија за спровођење поступка и писање извештаја – реферата о кандидату 

образована је у саставу: 

 

председник 

др Зорица Саичић – научни саветник ИБИСС; 

 

чланови 

др Тања Вуков – виши научни сарадник ИБИСС, 

др Наташа Томашевић Коларов – научни сарадник ИБИСС. 

                              

7.  ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК за Јелену Рудић, студента докторских студија на 

Биолошком факултету Универзитета у Београду. 

Комисија за спровођење поступка и писање извештаја – реферата о кандидату 

образована је у саставу: 

 

председник 

др Ивана Момчиловић – научни саветник ИБИСС; 

 

чланови 

др Ангелина Суботић – научни саветник ИБИСС, 

др Слађана Јевремовић – научни саветник ИБИСС. 



8. ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК за Богдана Јовановића, студента докторских 

студија на Биолошком факултету Универзитета у Београду, стипендисту МПНТР РС 

распоређеног у Одељење за еволуциону биологију. 

Комисија за спровођење поступка и писање извештаја – реферата о кандидату 

образована је у саставу: 

 

председник 

др Јелка Црнобрња Исаиловић – научни саветник ИБИСС; 

 

чланови 

др Наташа Томашевић Коларов – научни сарадник ИБИСС, 

др Наташа Баришић Клисарић – научни сарадник ИБИСС. 

 

9. ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК за Катарину Ћуковић, студента докторских 

студија на Биолошком факултету Универзитета у Београду.  

Комисија за спровођење поступка и писање извештаја – реферата о кандидату 

образована је у саставу: 

 

председник 

др Слађана Тодоровић – виши научни сарадник ИБИСС; 

 

чланови 

др Милан Драгићевић – научни сарадник ИБИСС, 

др Милица Богдановић – научни сарадник ИБИСС. 

 
10. ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК за Катарину Ерић, студента докторских студија 

на Биолошком факултету Универзитета у Београду, запослену у Одељењу за генетику 

популација и екогенотоксикологију Института.  

Комисија за спровођење поступка и писање извештаја – реферата о кандидату 

образована је у саставу: 

 

председник 

др Бојан Кениг – научни сарадник ИБИСС; 

 

чланови 

др Марина Стаменковић Радак – редовни професор Биолошког факултета   

                                                         Универзитета у Београду и научни саветник ИБИСС, 

 

академик проф. др Марко Анђелковић. 

 

 

На истој седници, Научно веће је  покренуло поступак за реизбор звања: 

 
1. ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Марјану Бркић, истраживача сарадника у 

Одељењу за неуробиологију Института. 

Комисија за спровођење поступка и писање извештаја – реферата о кандидату 

образована је у саставу: 

 

председник 
др Селма Каназир – научни саветник ИБИСС, 



чланови 
др Десанка Милановић – виши научни сарадник ИБИСС, 

др Сања Ивковић – виши научни сарадник ИБИСС. 

 

2. ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Катарину Јовичић, истраживача сарадника у 

Одељењу за хидроекологију и заштиту вода Института. 

Комисија за спровођење поступка и писање извештаја – реферата о кандидату 

образована је у саставу: 

 

председник 
др Мирјана Ленхардт – научни саветник ИБИСС, 

 

чланови 
др Момир Пауновић – научни саветник ИБИСС, 

др Весна Ђикановић – научни сарадник ИБИСС. 

 


