
Научно веће Института за биолошка истраживања “Синиша Станковић”,                              

на I редовној седници одржаној дана 26.12.2019. године,  покренуло је поступак за 

стицање/реизбор научних и истраживачких звања: 

 

 

1. НАУЧНИ САВЕТНИК за др Ларису Илијин, истраживача у Одељењу за 

физиологију и биохемију инсеката Института. 

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 
др Весна Перић Матаруга – научни саветник ИБИСС; 

 

чланови 
др Бранка Петковић – научни саветник ИБИСС,  

др Срећко Ћурчић – редовни професор Биолошког факултета   

                                    Универзитета у Београд.             

 

2. НАУЧНИ САВЕТНИК за др Снежану Јарић, 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 Сава Врбничанин – редовни професор Пољопривредног             

                                        факултета Универзитета у Београду,             

др Бранко Караџић – научни саветник ИБИСС, 

др Павле Павловић – научни саветник ИБИСС. 

 

3. НАУЧНИ САВЕТНИК за др Тамару Саксиду, истраживача у Одељењу за 

имунологију Института. 

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 
др Ивана Стојановић – научни саветник ИБИСС; 

 

чланови 
др Ђорђе Миљковић – научни саветник ИБИСС,  

др Јелена Ђорђевић – редовни професор  Биолошког факултета               

                                      Универзитета у Београду. 

 

4. ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Ану Вулету, истраживача у Одељењу за 

еволуциону биологију Института. 

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 
др Сања Маниташевић Јовановић – виши научни сарадник ИБИСС; 

 

 



чланови 
др Јелица Лазаревић – научни саветник ИБИСС, 

др Анета Сабовљевић – ванредни професор Биолошког факултета   

                                          Универзитета у Београду. 

 

 

5. ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Олгу А. Костић, 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 Милан Кнежевић – редовни професор Шумарског факултета   

                                       Универзитета у Београду, 

др Мирослава Митровић – научни саветник ИБИСС. 

 

6. НАУЧНИ САРАДНИК за др Катарину Јовичић, истраживача у Одељењу за 

хидроекологију и заштиту вода Института. 

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 
др Момир Пауновић – научни саветник ИБИСС; 

 

чланови 
др Наташа Поповић – научни сарадник ИБИСС, 

др Александар Хегедиш – научни саветник у Институту за   

                                              мултидисциплинарна истраживања   

                                              Универзитета у Београду.              

 

7. НАУЧНИ САРАДНИК за др Марију Мојић, 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 Данијела Максимовић Иванић – научни саветник ИБИСС; 

 

чланови 
др Сања Мијатовић – научни саветник ИБИСС, 

др Ана Савић Радојевић – ванредни професор Медицинског факултета   

                                              Универзитета у Београду.              

 

8. НАУЧНИ САРАДНИК за др Дијану Тасић Томић, запослену у Гинеколошко-

акушерској клиници „Народни фронт“ у Београду. 

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 
др Ивана Стојановић – научни саветник ИБИСС; 

 



чланови 
др Јелена Арамбашић Јовановић – виши научни сарадник ИБИСС, 

др Маја Ћупић – редовни професор Медицинског факултета   

                             Универзитета у Београду.  

 

9. ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Ирену Јовановић Мацуру, истраживача 

приправника у Одељењу за неуробиологију. 

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 
др Милка Перовић – виши научни сарадник ИБИСС; 

 

чланови 
др Десанка Милановић – виши научни сарадник ИБИСС, 

др Сања Ивковић – виши научни сарадник у Институту за                        

                                  нуклеарне науке „Винча“ у Београду. 

 

10. ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Марка Мирча, истраживача приправника у 

Одељењу за еволуциону биологију. 

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 Милена Цвијановић – виши научни сарадник ИБИСС, 

др Марко Анђелковић – научни сарадник ИБИСС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


