
 

 

Научно веће Института за биолошка истраживања “Синиша Станковић”, 

на XV  редовној седници одржаној дана  25.04.2017. године, донело је 

одлуку да се покрене поступак за стицање научног звања: 

 

 

1. НАУЧНИ САВЕТНИК за др Милицу Пешић, истраживача у 

Одељењу за неуробиологију Института; 

Комисија за спровођење поступка и писање извештаја – реферата о 

кандидату образована је у саставу: 

 

председник 
др Никола Танић – научни саветник ИБИСС; 

 

чланови 
др Данијела Максимовић Иванић – научни саветник ИБИСС, 

др Иванка Марковић – редовни професор Медицинског факултета   

                                        Универзитета у Београду. 

 

 

2. НАУЧНИ САВЕТНИК за др Ирену Лаврњу, истраживача у Одељењу 

за неуробиологију Института: 

Комисија за спровођење поступка и писање извештаја – реферата о 

кандидату образована је у саставу: 

 

председник 
др Надежда Недељковић – редовни професор Биолошког факултета   

                                              Универзитета у Београду; 

 

чланови 
др Сања Пековић – научни саветник ИБИСС, 

др Ђорђе Миљковић – научни саветник ИБИСС. 

 

 

3. ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Јелену Динић, истраживача у 

Одељењу за неуробиологију Института. 

Комисија за спровођење поступка и писање извештаја – реферата о 

кандидату образована је у саставу: 

 

председник 
др Милица Пешић – виши научни сарадник ИБИСС; 

 



чланови 

др Весна Пешић – научни саветник ИБИСС, 

др Александра Николић – виши научни сарадник Института за   

                                       молекуларну генетику и генетичко инжењерство. 

 

 

4. НАУЧНИ САРАДНИК за др Уроша Живковића, истраживача у 

Одељењу за еволуциону биологију Института. 

Комисија за спровођење поступка и писање извештаја – реферата о 

кандидату образована је у саставу: 

 

председник 
др Данијела Миљковић – виши научни сарадник ИБИСС,  

 

чланови 

др Наташа Баришић Клисарић – научни сарадник ИБИСС, 

др Вукица Вујић – научни сарадник Биолошког факултета  

                                 Универзитета у Београду. 

 

 

Комисије из тачке 1.,2.,.3. и 4. су дужне да, у складу са законским 

прописима, у року од 30 дана од дана образовања, поднесу Научном већу 

и з в е ш т а ј  о кандидату са оценом испуњености услова за избор у 

научно звање. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


