
 

Научно веће Института за биолошка истраживања “Синиша Станковић”,                              

на X редовној седници одржаној дана 29.10.2018. године,  покренуло је поступак за 

стицање научних и истраживачких звања: 

 

1. ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Јасмину Живановић, истраживача у 

Одељењу за цитологију Института.  

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 

др Верица Милошевић – научни саветник ИБИСС, 

чланови 

др Бранко Филиповић – научни саветник ИБИСС, 

др Анђељко Петровић – ванредни професор Биолошког факултета        

                                           Универзитета у Београду. 

 

       2. ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Славицу Дмитровић, 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 Вук Максимовић – научни саветник Института за мултидисциплинарна  

                                       истраживања Универзитета у Београду. 

 

 

3. НАУЧНИ САРАДНИК за др Веру Видаковић, истраживача у Одељењу за 

екологију Института. 

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 

др Зорица Поповић – виши научни сарадник ИБИСС; 

чланови 

др Рада Матић – виши научни сарадник ИБИСС, 

др Мирослав Новаковић – научни сарадник у Институту за хемију,   

                                              технологију и металургију Универзитета у   

                                              Београду. 

 

4. НАУЧНИ САРАДНИК за др Жељка Павковића, истраживача у Одељењу за 

неуробиологију Института. 

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 

др Весна Пешић – научни саветник ИБИСС; 

чланови 

др Сања Дацић – доцент Биолошког факултета Универзитета у Београду, 

др Александра Младеновић Ђорђевић – виш научни сарадник ИБИСС. 

 



5. НАУЧНИ САРАДНИК за др Срђана Сокановића, 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 Марија Јањић – виши научни сарадник ИБИСС, 

др Данијела Лакета – доцент Биолошког факултета Универзитета у   

                                      Београду. 

 

6. НАУЧНИ САРАДНИК за др Миодрага Драгоја, истраживача у Одељењу за 

неуробиологију Института. 

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 

др Тијана Станковић – виши научни сарадник ИБИСС; 

чланови 

др Милица Пешић – научни саветник ИБИСС, 

др Мила Љујић – виши научни сарадник у Институту за молекуларну   

                               генетику и генетичко инжењерство. 

 

7. НАУЧНИ САРАДНИК за др Марију Павловић, 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 Тамара Ракић – ванредни професор Биолошког Хемијског факултета   

                                 Универзитета у Београду, 

др Снежана Јарић – виши научни сарадник ИБИСС. 

 

8. НАУЧНИ САРАДНИК за др Драгану Павловић, истраживача у Одељењу за 

екологију Института. 

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 

др Павле Павловић – научни саветник ИБИСС; 

чланови 

др Иван Гржетић – редовни професор Хемијског факултета   

                                  Универзитета у Београду, 

др Мирослава Митровић – научни саветник ИБИСС, 

др Олга Костић – научни сарадник ИБИСС. 

 

9. ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за др Мају Србован, истраживача који није запослен 

у Институту за биолошка истраживања “Синиша Станковић”. 



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 Ивана Бјелобаба – виши научни сарадник ИБИСС, 

др Марија Јањић – виши научни сарадник ИБИСС. 

 

10. ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК за Милицу Првуловић, 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 Селма Каназир – научни саветник ИБИСС; 

чланови 
др Наташа Лончаревић Васиљковић – научни сарадник ИБИСС, 

др Александра Младеновић Ђорђевић – виши научни сарадник ИБИСС. 

 

11. ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК за Сању Јелачу, 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 Данијела Максимовић Иванић – научни саветник ИБИСС; 

чланови 
др Сања Мијатовић – научни саветник ИБИСС, 

др Светлана Паскаш – научни сарадник ИБИСС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


