
 

 

Научно веће Института за биолошка истраживања “Синиша Станковић”,                              

на XVII редовној седници одржаној дана 08.07.2019. године,  покренуло је поступак 

за стицање научних и истраживачких звања: 

 

 

1. ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Биљану Бурсаћ, истраживача у Одељењу за 

биохемију Института. 

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 

др Гордана Матић – научни саветник ИБИСС; 

 

чланови 

др Ана Ђорђевић – виши научни сарадник ИБИСС,  

др Горан Корићанац – научни саветник Института за   

                                       нуклеарне науке „Винча“                               

                                       Универзитета у Београду. 

 

 

2. ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Наташу Томашевић Коларов, истраживача 

у Одељењу за еволуциону биологију Института. 

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 
др Тања Вуков – виши научни сарадник ИБИСС; 

 

чланови 

др Ана Ивановић – редовни професор Биолошког факултета   

                                  Универзитета у Београду, 

др Милена Цвијановић – виши научни сарадник ИБИСС. 

 

  
3. ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Дејана В. Стојановића, истраживача у 

Институту за низијско шумарство и животну средину Универзитета у Новом Саду. 

Комисија за спровођење поступка стицања 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. 

 

 

 

 



4. НАУЧНИ САРАДНИК за др Смиљу Тодоровић, истраживача у Одељењу за 

неуробиологију Института. 

  

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 
др Александра Младеновић Ђорђевић – виши научни сарадник ИБИСС; 

 

чланови 

др Селма Каназир – научни саветник ИБИСС, 

др Данијела Лакета – доцент Биолошког факултета  

                                      Универзитета у Београду. 

 

5. НАУЧНИ САРАДНИК за др Марију Рајичић, истраживача у Одељењу за 

генетичка истраживања Института. 

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 
др Тања Аднађевић – виши научни сарадник ИБИСС; 

чланови 

др Михаило Јелић – доцент Биолошког факултета                                                        

                                   Универзитета у Београду, 

др Јелена Благојевић – научни саветник ИБИСС. 

 

6. ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Марину Костић, истраживача у Одељењу за 

физиологију биљака Института. 

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 

др Ана Ћирић – виши научни сарадник ИБИСС; 

 

чланови 

др Јасмина Гламочлија – научни саветник ИБИСС, 

др Бранка Винтерхалтер – научни саветник ИБИСС. 

 

7. ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Анђелику Калезић, истраживача у Одељењу за 

физиологију Института за биолошка истраживања “Синиша Станковић”. 

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 

проф. др Бато Кораћ – научни саветник ИБИСС; 

 

чланови 

др Александра Јанковић – виши научни сарадник ИБИСС, 

др Александра Кораћ – редовни професор Биолошког факултета   

                                         Универзитета у Београду. 

 

 

 

 


