
Научно веће Института за биолошка истраживања “Синиша Станковић”,                              

на VIII редовној седници одржаној дана 26.10.2020. године,  покренуло је поступак за 

стицање/реизбор научних и истраживачких звања: 

 

Стицање научних звања 

 

1. НАУЧНИ САВЕТНИК за др Данијелу Војновић Милутиновић, истраживача у 

Одељењу за биохемију 

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 
др Ана Ђорђевић – научни саветник ИБИСС, 

чланови 
др Наташа Величковић – научни саветник ИБИСС,   

др Наташа Несторовић – научни саветнику ИБИСС, 

др Ђуро Мацут – редовни професор Медицинског факултета   

                               Универзитета у Београду.             

 

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

физиологију. 

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 Ивана Бјелобаба – научни саветник ИБИСС,  

др Александра Кораћ – редовни професор Биолошког факултета   

                                         Универзитета у Београду. 

 

3. НАУЧНИ САВЕТНИК за др Слађану Тодоровић, истраживача у Одељењу за 

физиологију биљака.  

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 
др Ана Симоновић – научни саветник ИБИСС, 

чланови 
др Данијела Мишић – научни саветник ИБИСС,  

др Вук Максимовић – научни саветник Института за      

                                       мултидисциплинарна истраживања               

                                       Универзитета у Београду.             

 

4. НАУЧНИ САВЕТНИК за др Јелену Драгишић Максимовић, истраживача у 

Институту за мултидисциплинарна истраживања Универзитета у Београду. 

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 
др Јасминка Миливојевић – редовни професор Пољопривредног   

                                                 факултета Универзитета у Београду;                                                                    

чланови 
др Алексеј Тарасјев – научни саветник ИБИСС,  

др Данијела Мишић – научни саветник ИБИСС. 



5. ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Јелену Петровић, истраживача у Одељењу за 

неуробиологију.  

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 
др Јасна Шапоњић – научни саветник ИБИСС; 

чланови 

др Павле Анђус – редовни професор Биолошког факултета   

                               Универзитета у Београду, 

др Милка Перовић – виши научни сарадник ИБИСС.  

 

6. ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Наташу Поповић, истраживача у Одељењу 

за хидроекологију и заштиту вода.  

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 
др Момир Пауновић – научни саветник ИБИСС; 

чланови 

др Стоимир Коларевић – виши научни сарадник ИБИСС.  

др Вера Николић – ванредни професор Биолошког факултета   

                               Универзитета у Београду, 

 

7. ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Мају Раковић, истраживача у Одељењу за 

хидроекологију и заштиту вода.  

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 
др Момир Пауновић – научни саветник ИБИСС; 

чланови 

др Весна Ђикановић – виши научни сарадник ИБИСС.  

др Вера Николић – ванредни професор Биолошког факултета   

                               Универзитета у Београду, 

 

8. ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Татјану Ћосић, истраживача у Одељењу за 

физиологију биљака.  

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 
др Славица Нинковић – научни саветник ИБИСС; 

чланови 

др Александар Цингел – виши научни сарадник ИБИСС, 

др Вук Максимовић – научни саветник Института за      

                                       мултидисциплинарна истраживања               

                                       Универзитета у Београду.             

 

9. НАУЧНИ САРАДНИК за др Јелену Божуновић,  истраживача у Одељењу за 

физиологију биљака.  

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 
др Сузана Живковић – виши научни сарадник ИБИСС; 



чланови 

др Маријана Скорић – научни сарадник ИБИСС,  

др Анета Сабовљевић – ванредни професор Биолошког факултета                       

                                          Универзитета у Београду.              

 

10. НАУЧНИ САРАДНИК за др Јовану Рајић,  истраживача у Одељењу за 

молекуларну биологију.  

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 
др Невена Грдовић – научни саветник ИБИСС; 

чланови 

др Ања Толић – научни сарадник ИБИСС,  

др Душанка Савић Павићевић – редовни професор Биолошког факултета                       

                                                       Универзитета у Београду.              

 

11. НАУЧНИ САРАДНИК за др Неду Аничић,  истраживача у Одељењу за 

физиологију биљака.  

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 
др Данијела Мишић – научни саветник ИБИСС; 

чланови 

др Драгана Матекало – научни сарадник ИБИСС,  

др Тамара Ракић – ванредни  професор Биолошког факултета                       

                                 Универзитета у Београду.              

 

12. НАУЧНИ САРАДНИК за др Милана Миљевића,  истраживача у Одељењу за 

генетичка истраживања. 

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 
др Јелена Благојевић – научни саветник ИБИСС; 

чланови 

др Оливера Бјелић Чабрило – редовни професор ПМФ                        

                                                    Универзитета у Новом Саду,              

др Марија Рајичић – научни сарадник ИБИСС.              

 

13. НАУЧНИ САРАДНИК за др Дијану Драчу,  истраживача у Одељењу за 

имунологију.  

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 Милица Маркелић – доцент Биолошког факултета   

                                          Универзитета у Београду.              

 

 

 



Реизбор научних звања 

 

1. ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Виду Јојић, истраживача у Одељењу за 

генетичка истраживања.  

Комисија за спровођење поступка реизбора звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 

др Тања Вуков – виши научни сарадник ИБИСС;  

чланови 

др Вања Бугарски Станојевић – виши научни сарадник ИБИСС,  

др Ана Ивановић – редовни професор Биолошког факултета,   

                                 Универзитет у Београду. 

 

2. НАУЧНИ САРАДНИК за др Катарину Зорић, истраживача у Одељењу за 

хидроекологију и заштиту вода.  

Комисија за спровођење поступка реизбора звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 

др Момир Пауновић – научни саветник ИБИСС; 

чланови 

др Весна Ђикановић – виши научни сарадник ИБИСС, 

др Вера Николић – ванредни професор Биолошког факултета   

                                  Универзитета у Београду.  

 

3. НАУЧНИ САРАДНИК за др Кристину Јањетовић, истраживача у Одељењу за 

неурофизиологију.  

Комисија за спровођење поступка реизбора звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 

др Невена Зоговић – виши научни сарадник ИБИСС; 

чланови 

др Љубица Хархаји Трајковић – научни саветник ИБИСС, 

др Верица Пауновић – виши научни сарадник на Медицинском    

                                        факултету Универзитета у Београду.  

 

4. НАУЧНИ САРАДНИК за др Биљану Филиповић, истраживача у Одељењу за 

физиологију биљака.  

Комисија за спровођење поступка реизбора 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 Маријана Скорић – виши научни сарадник ИБИСС. 

 

 

 

 

 



Стицање истраживачких звања 

 

1. ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Дејана Стојковића, истраживача у Одељењу за 

физиологију биљака.  

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 Марина Соковић – научни саветник ИБИСС. 

 

2. ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Јовану Јовановић Марић, 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 Момир Пауновић – научни саветник ИБИСС; 

чланови 

др Маргарета Крачун Коларевић – научни сарадник ИБИСС, 

др Јелена Томовић – научни сарадник ИБИСС. 

                               

3. ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Јелену Кулаш, истраживача у Одељењу за 

екологију. 

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 

др Ивана Мирков – виши научни сарадник ИБИСС; 

чланови 

др Александра Попов Александров – виши научни сарадник ИБИСС, 

др Ивана Стојановић – научни саветник ИБИСС. 

 

4. ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Драгицу Гајић, истраживача у Одељењу за 

имунологију.  

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 

др Тамара Саксида – научни саветник ИБИСС; 

чланови 

др Ивана стојановић – научни саветник ИБИСС, 

др Бојан Јевтић – научни сарадник ИБИСС. 

 

 

 

 

 

 


