
 

Научно веће Института за биолошка истраживања “Синиша Станковић”,                              

на VII редовној седници одржаној дана 14.09.2020. године,  покренуло је поступак за 

стицање научних звања: 

 

 

1. НАУЧНИ САВЕТНИК за др Ивану Мирков, истраживача у Одељењу за 

екологију.  

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

 

председник 
др Павле Павловић – научни саветник ИБИСС; 

 

чланови 
др Ђорђе Миљковић – научни саветник ИБИСС,   

др Алиса Груден Мовсесијан – научни саветнику у Институту за   

                                                      примену нуклеарне енергије   

                                                      Универзитета у Београду - ИНЕП.             

 

 

2. НАУЧНИ САВЕТНИК за др Марију Мрдаковић, истраживача у Одељењу за 

физиологију и биохемију инсеката. 

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

 

председник 
др Весна Перић Матаруга – научни саветник ИБИСС; 

 

чланови 
др Бранка Петковић – научни саветник ИБИСС,   

др Срећко Ћурчић – редовни професор Биолошког факултета   

                                    Универзитета у Београду.             

 

 

3. ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Љубицу Вучићевић, истраживача у 

Одељењу за неурофизиологију. 

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

 

председник 
др Љубица Хархаји Трајковић – научни саветник ИБИСС; 

 

чланови 

др Гордана Товиловић – виши научни сарадник ИБИСС, 

др Верица Пауновић – виши научни сарадник на Медицинском   

                                        факултету Универзитета у Београду. 

 

 



4. НАУЧНИ САРАДНИК за др Марију Јаковљевић,  истраживача у Одељењу за 

неуробиологију. 

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

 

председник 
др Ирена Лаврња – научни саветник ИБИСС; 

 

чланови 

др Данијела Савић – виши научни сарадник ИБИСС, 

др Данијела Лакета – доцент Биолошког факултета   

                                      Универзитета у Београду.              

 

 

5. НАУЧНИ САРАДНИК за др Дину Туцовић,  истраживача у Одељењу за 

екологију. 

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

 

председник 
др Александра Попов Александров – виши научни сарадник ИБИСС; 

 

чланови 

др Ивана Мирков – виши научни сарадник ИБИСС, 

др Катарина Вељовић – виши научни сарадник у Институту за    

                                          молекуларну генетику и генетичко инжењерство                        

                                          Универзитета у Београду - ИМГГИ.              

 

 

6. НАУЧНИ САРАДНИК за др Тамару Петровић,  истраживача у Одељењу за 

физиологију Института. 

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

 

председник 
др Марко Прокић – научни сарадник ИБИСС; 

 

чланови 

др Наташа Томашевић Коларов – виши научни сарадник ИБИСС, 

др Бранка Гавриловић – виши научни сарадник ИБИСС, 

др Имре Кризманић – доцент Биолошког факултета   

                                       Универзитета у Београду. 

 

 

7. НАУЧНИ САРАДНИК за др Николу Маринковића,  истраживача у Одељењу за 

хидроекологију и заштиту вода Института. 

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

 

 



председник 
др Маја Раковић – научни сарадник ИБИСС; 

 

чланови 

др Момир Пауновић – научни саветник ИБИСС, 

др Вера Николић – ванредни професор Биолошког факултета   

                                  Универзитета у Београду. 

 

 

8. НАУЧНИ САРАДНИК за др Јасмину Лазаревић,  истраживача сарадника, 

запослену у Институту за физику Универзитета у Београду. 

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

 

председник 
др Верица Милошевић – научни саветник ИБИСС; 

 

чланови 

др Јасмина Живановић – виши научни сарадник ИБИСС, 

др Бранко Бугарски – редовни професор Технолошко-металуршког   

                                      факултета Универзитета у Београду, 

академик Зоран В. Поповић – Институт за физику                             

                                                    Универзитета у Београду. 

 

 

 

 

 

 

 

 


