
Научно веће Института за биолошка истраживања “Синиша Станковић”,                              

на XX редовној седници одржаној дана 25.11.2019. године,  покренуло је поступак за 

стицање/реизбор научних и истраживачких звања: 

 

 

1. 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 Вук Максимовић – научни саветник Института за    

                                       мултидисциплинарна истраживања                                          

                                       Универзитета у Београду, 

др Данијела Мишић – научни саветник ИБИСС. 

 

 

2. НАУЧНИ САРАДНИК за др Јелену Милић, запослену у Центру за медицинску  

биостатистику и информатику Института за јавно здравље Србије „Др Милан 

Јовановић – Батут“. 

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 
др Селма Каназир – научни саветник ИБИСС; 

 

чланови 
др Александра Младеновић Ђорђевић – виши научни сарадник ИБИСС, 

др Иванка Марковић – редовни професор Медицинског факултета   

                                        Универзитета у Београду.  

 

 

3. НАУЧНИ САРАДНИК за Вука Милошевића, специјалисту неурологије у  

Клиничком центру у Нишу. 

Комисија за спровођење поступка реизбора звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 
др Јасна Шапоњић – научни саветник ИБИСС; 

 

чланови 
др Јелена Петровић – научни сарадник ИБИСС, 

др Мирослава Живковић – редовни професор Медицинског факултета   

                                               Универзитета у Нишу.  

 

 

 

 

 



4. ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Марију Ђорђевић, истраживача у Одељењу за 

молекуларну биологију Института за биолошка истраживања “Синиша Станковић”. 

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 
др Јелена Арамбашић Јовановић – виши научни сарадник ИБИСС; 

 

чланови 
др Александра Ускоковић – виши научни сарадник ИБИСС, 

др Мелита Видаковић – научни саветник ИБИСС. 

 

 

5. ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Богдана Јовановића, истраживача у Одељењу за 

еволуциону биологију Института за биолошка истраживања “Синиша Станковић”. 

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 
др Јелка Црнобрња Исаиловић – научни саветник ИБИСС; 

 

чланови 
др Наташа Томашевић Коларов – виши научни сарадник ИБИСС, 

др Тања Вуков – виши научни сарадник ИБИСС. 

 

 

6. ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Ивана Копривицу, истраживача у Одељењу за 

имунологију Института за биолошка истраживања “Синиша Станковић”. 

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 
др Тамара Саксида – виши научни сарадник ИБИСС; 

 

чланови 
др Ивана Стојановић – научни саветник ИБИСС, 

др Ђорђе Миљковић – научни саветник ИБИСС. 

 

 

 

 

 

 


