
 

Научно веће Института за биолошка истраживања “Синиша Станковић”,                              

на XVIII редовној седници одржаној дана 016.09.2019. године,  покренуло је поступак 

за стицање/реизбор научних звања: 

 

 

1. НАУЧНИ САВЕТНИК за др Александру Младеновић Ђорђевић, истраживача у 

Одељењу за неуробиологију Института. 

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 

др Селма Каназир – научни саветник ИБИСС, 

 

чланови 

др Весна Пешић – научни саветник ИБИСС,   

др Иванка Марковић – редовни професор Медицинског             

                                        факултета Универзитета у Београду.             

 

 

 

2. ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Драгану Матекало, истраживача у Одељењу 

за физиологију биљака Института. 

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 

др Данијела Мишић – научни саветник ИБИСС; 

 

чланови 

др Сузана Живковић – виши научни сарадник ИБИСС, 

др Анета Сабовљевић – ванредни професор Биолошког факултета   

                                          Универзитета у Београду. 

 

 

3. ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Гордану Гајић, истраживача у Одељењу за 

екологију Института. 

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 

др Мирослава Митровић – научни саветник ИБИСС; 

 

чланови 

др Павле Павловић – научни саветник ИБИСС,  

др Драгица Вилотић – редовни професор Шумарског Факултета   

                                       Универзитета у Београду. 

 

 

4. НАУЧНИ САРАДНИК за др Неду Ђедовић, истраживача 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 Бојан Јевтић – научни сарадник ИБИСС, 

др Станислава Станојевић – научни саветник у Институту за   

                                                  вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“.              

 

 

 

5. НАУЧНИ САРАДНИК за др Срђана Кесића, истраживача у Одељењу за 

неурофизиологију Института. 

Комисија за спровођење поступка реизбора звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 

др Бранка Петковић – научни саветник ИБИСС; 

 

чланови 

др Слађана Спасић – научни саветник Института за   

                                     мултидисциплинарна истраживања Универзитета   

                                     у Београду, 

др Весна Пешић – научни саветник ИБИСС.  

 

 

 


