
Научно веће Института за биолошка истраживања “Синиша Станковић”,                              

на VIII  редовној седници одржаној дана  13.07.2018. године,  покренуло је поступак 

за стицање/реизбор научних и истраживачких звања: 

 

1. ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Гордану Товиловић Ковачевић, 

истраживача у Одељењу за биохемију Института. 

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 
др Невена Зоговић – виши научни сарадник ИБИСС; 

чланови 

др Мирко Томић – научни саветник ИБИСС, 

др Владимир Трајковић – редовни професор Биолошког факултета   

                                             Универзитета у Београду. 

 

2. ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за Ивану Јарић, 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 Бранка Живановић – научни саветник Института за   

                                          мултидисциплинарна истраживања   

                                          Универзитета у Београду, 

др Владимир Ајџановић – научни саветник ИБИСС. 

 

 

3. ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Милана Драгићевића, истраживача у 

Одељењу за физиологију биљака Института. 

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 
др Ана Симоновић – научни саветник ИБИСС, 

чланови 

др Бранислав Шилер – виши научни сарадник ИБИСС, 

др Данијела Мишић – научни саветник ИБИСС, 

др Вук Максимовић – научни саветник Института за   

                                       мултидисциплинарна истраживања       

                                       Универзитета у Београду. 

 

4. НАУЧНИ САРАДНИК за др Сузану Станисављевић, истраживача у Одељењу за 

имунобиологију Института. 

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 
др Ђорђе Миљковић – научни саветник ИБИСС; 

чланови 

др Ивана Стојановић – научни саветник ИБИСС, 

др Наташа Голић – научни саветник Института за молекуларну генетику и генетичко  

                                 инжењерство Универзитета у Београду. 



5. НАУЧНИ САРАДНИК за др Софију Јовановић Стојанов, истраживача у 

Одељењу за молекуларну биологију Института.  

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 
др Весна Мартиновић – виши научни сарадник ИБИСС; 

чланови 

др Гордана Матић – редовни професор Биолошког факултета  

                                   Универзитета у Београду, 

др Илијана Григоров – научни саветник ИБИСС. 

 

6. НАУЧНИ САРАДНИК за др Бојана Јевтића, истраживача у Одељењу за 

имунологију Института. 

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 
др Ђорђе Миљковић – научни саветник ИБИСС; 

чланови 

др Миљана Момчиловић – виши научни сарадник ИБИСС, 

др Гордана Тимотијевић – виши научни сарадник Института за   

                                              молекуларну генетику и генетичко  

                                              инжењерство Универзитета у Београду. 

 

7. НАУЧНИ САРАДНИК за др Јовану Петровић, истраживача у Одељењу за 

физиологију биљака Института. 

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 Јелена Вукојевић – редовни професор Биолошког факултета  

                                       Универзитета у Београду. 

 

8. НАУЧНИ САРАДНИК за др Мартина Распора, истраживача у Одељењу за 

физиологију биљака Института. 

Комисија за спровођење поступка реизбора звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 
др Славица Нинковић – научни саветник ИБИСС, 

чланови 

др Бранка Винтерхалтер – научни саветник ИБИСС, 

др Ивана Драгићевић – ванредни професор Биолошког          

                                         факултета Универзитета у Београду. 

 

9. ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за др Милоша Рокића, 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 Наташа Тодоровић – научни сарадник ИБИСС; 



чланови 

др Бранка Петковић – научни саветник ИБИСС, 

др Љиљана Николић – научни сарадник ИБИСС. 

 

10. ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК за Ану 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 Гордана Товиловић Ковачевић – научни сарадник ИБИСС; 

чланови 

др Невена Зоговић – виши научни сарадник ИБИСС, 

др Љубица Хархаји Трајковић – виши научни сарадник ИБИСС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


