
Научно веће Института за биолошка истраживања “Синиша Станковић”,                              

на XIX редовној седници одржаној дана 18.10.2019. године,  покренуло је поступак за 

стицање/реизбор научних и истраживачких звања: 

 

 

1. НАУЧНИ САВЕТНИК за др Данијелу Миљковић, истраживача у Одељењу за 

еволуциону биологију Института. 

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 
др Алексеј Тарасјев – научни саветник ИБИСС, 

 

чланови 
др Предраг Симоновић – научни саветник ИБИСС и редовни професор   

                                           Биолошког факултета Универзитета у Београду, 

др Саша Орловић – научни саветник Института за низијско шумарство и   

                                   животну средину у Новом Саду и  редовни професор   

                                   Пољопривредног факултета Универзитета у Н. Саду.             

 

2. НАУЧНИ САВЕТНИК за др Александру Ускоковић, истраживача у Одељењу за 

молекуларну биологију Института. 

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 
др Мелита Видаковић – научни саветник ИБИСС, 

 

чланови 
др Мирјана Михаиловић – научни саветник ИБИСС,  

др Душанка Савић Павићевић – редовни професор Биолошког факултета   

                                                        Универзитета у Београд.             

 

3. ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Маријану Скорић, 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 Анета Сабовљевић – ванредни професор Биолошког факултета   

                                          Универзитета у Београду, 

др Слађана Тодоровић – виши научни сарадник ИБИСС. 

 

 

4. НАУЧНИ САРАДНИК за др Теодору Видоња Узелац, истраживача у Одељењу за 

физиологију Института. 

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 
др Душко Благојевић – научни саветник ИБИСС; 



 

чланови 

др Зорана Орешчанин Душић – виши научни сарадник ИБИСС, 

др Данијела Којић – ванредни професор Природно-математичког   

                                   факултета Универзитета у Новом Саду.             

 

5. НАУЧНИ САРАДНИК за др Милицу Милутиновић, 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 Маријана Скорић – научни сарадник ИБИСС, 

др Анета Сабовљевић – ванредни професор Биолошког факултета  

                                          Универзитета у Београду.              

 

6. НАУЧНИ САРАДНИК за др Марију Иванов, истраживача у Одељењу за 

физиологију биљака Института. 

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 
др Јасмина Гламочлија – научни саветник ИБИСС; 

 

чланови 

др Ана Ћирић – виши научни сарадник ИБИСС, 

др Јелена Лозо – ванредни професор Биолошког факултета  

                              Универзитета у Београду.              

 

7. НАУЧНИ САРАДНИК за др Ању Толић, истраживача у Одељењу за молекуларну 

биологију Института. 

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 
др Александра Ускоковић – виши научни сарадник ИБИСС; 

 

чланови 

др Мелита Видаковић – научни саветник ИБИСС, 

др Невена Грдовић – виши научни сарадник ИБИСС, 

др Душанка Савић Павићевић – редовни професор Биолошког факултета  

                                                        Универзитета у Београду.              

 

8. НАУЧНИ САРАДНИК за др Милоша Ђорђевића, истраживача у Одељењу за 

молекуларну биологију Института. 

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 
др Светлана Динић – научни саветник ИБИСС; 

 



чланови 

др Мелита Видаковић – научни саветник ИБИСС, 

др Невена Грдовић – виши научни сарадник ИБИСС, 

др Душанка Савић Павићевић – редовни професор Биолошког факултета  

                                                        Универзитета у Београду.              

 

9. ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Стевана Аврамова, истраживача у Одељењу 

за еволуциону биологију Института. 

Комисија за спровођење поступка реизбора звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 

др Алексеј Тарасјев – научни саветник ИБИСС; 

 

чланови 

др Данијела Миљковић – виши научни сарадник ИБИСС,  

др Златко Гиба – ванредни професор Биолошког факултета         

                              Универзитета у Београду. 

 

10. ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за др Милену Јовић, истраживача у Одељењу за 

неуробиологију Института. 

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 

др Наташа Лончаревић Васиљковић – научни сарадник ИБИСС; 

 

чланови 

др Селма Каназир – научни саветник ИБИСС, 

др Александра Младеновић Ђорђевић – виши научни сарадник ИБИСС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


