
Научно веће Института за биолошка истраживања “Синиша Станковић”,                              

на XI редовној седници одржаној дана 03.12.2018. године,  покренуло је поступак за 

стицање/реизбор научних и истраживачких звања: 

 

1. НАУЧНИ САВЕТНИК за др Зорану Орешчанин Душић, 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 

проф. др Михајло Спасић – научни саветник ИБИСС,   

др Александра Николић Кокић – научни саветник ИБИСС, 

др Сободан Миловановић – редовни професор Биолошког факултета   

                                                Универзитета у Београду (у пензији). 

 

       2. ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Светлану Деспотовић, истраживача у   

       Одељењу за физиологију Института. 

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 

др Слађан Павловић – научни саветник ИБИСС; 

чланови 

др Синиша Ђурашевић – ванредни професор Биолошког факултета   

                                           Универзитета у Београду, 

др Зорица Саичић – научни саветник ИБИСС.  

 

       3. ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Александру Попов Александров,   

       истраживача у Одељењу за екологију Института. 

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 

др Милена Катарановски – научни саветник ИБИСС; 

чланови 

др Ивана Мирков – виши научни сарадник ИБИСС, 

др Драгана Вучевић – редовни професор Медицинског факултета ВМА   

                                      Универзитета одбране у Београду. 

 
       4. ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Слађану Тодоровић, истраживача у   

       Одељењу за физиологију биљака Института. 

Комисија за спровођење поступка реизбора звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 

др Данијела Мишић – научни саветник ИБИСС; 

чланови 

др Ана Симоновић – научни саветник ИБИСС, 

др Душица јаношевић – ванредни професор Биолошког факултета   

                                          Универзитета у Београду. 

 

 



        

       5. НАУЧНИ САРАДНИК за др Јасмину Несторовић Живковић, истраживача у   

       Одељењу за физиологију биљака Института. 

Комисија за спровођење поступка реизбора 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 Анета Сабовљевић – ванредни професор Биолошког факултета   

                                         Универзитета у Београду. 

 

       6. ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Марију Степановић, истраживача у   

       Одељењу за неуробиологију Института. 

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 

др Јелена Динић – виши научни сарадник ИБИСС; 

чланови 

др Милица Пешић – научни саветник ИБИСС, 

др Ана Подолски Ренић – научни сарадник ИБИСС. 

 

7. ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК за Марту Деспотовић, 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 Милена Катарановски – научни саветник ИБИСС; 

чланови 

др Ђорђе Миљковић – научни саветник ИБИСС, 

др Ивана Мирков – виши научни сарадник ИБИСС. 

 

 

8. ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК за Дејана Стојковића, 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 Марина Соковић – научни саветник ИБИСС; 

чланови 

др Јасмина Гламочлија – научни саветник ИБИСС, 

др Ана Ћирић – виши научни сарадник ИБИСС. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


