
Научно веће Института за биолошка истраживања “Синиша Станковић”,                              

на VI редовној седници одржаној дана 06.07.2020. године,  покренуло је поступак за 

стицање научних и истраживачких звања: 

 

 

1. НАУЧНИ САВЕТНИК за др Тању Вуков, истраживача у Одељењу за еволуциону 

биологију Института. 

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 
др Јелка Црнобрња Исаиловић – научни саветник ИБИСС и   

                                                        редовни професор ПМФ   

                                                        Универзитета у Нишу, 

чланови 

др Алексеј Тарасјев – научни саветник ИБИСС,  

др Љиљана Томовић – редовни професор Биолошког факултета   

                                       Универзитета у Београду. 

 

2. НАУЧНИ САВЕТНИК за др Невену Грдовић, истраживача у Одељењу за 

молекуларну биологију Института. 

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 
др Мирјана Михаиловић – научни саветник ИБИСС, 

чланови 

др Светлана Динић – научни саветник ИБИСС,   

др Драгица Радојковић – научни саветнику Институту за молекуларну    

                                            генетику и генетичко инжењерство   

                                            Универзитета у Београду.             

 

3. ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Ану Теофиловић, истраживача у Одељењу за 

биохемију Института. 

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 Горан Корићанац – научни саветник у Институту за нуклеарне науке   

                                      „Винча“ Универзитета у Београду. 

 

4. НАУЧНИ САРАДНИК за др Ању Грчић, истраживача у Одељењу за физиологију и 

биохемију инсеката Института. 

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 



др Лариса Илијин – виши научни сарадник ИБИСС, 

чланови 

др Весна Перић Матаруга – научни саветник ИБИСС, 

др Синиша Ђурашевић – ванредни професор Биолошког факултета   

                                            Универзитета у Београду.   

            

5. НАУЧНИ САРАДНИК за др Милену Трајковић, истраживача у Одељењу за 

физиологију биљака Института. 

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 
др Слађана Јевремовић – научни саветник ИБИСС, 

чланови 

др Александар Цингел – виши научни сарадник ИБИСС, 

др Ивана Драгићевић – ванредни професор Биолошког факултета  

                                         Универзитета у Београду.              

 

6. НАУЧНИ САРАДНИК за др Јелену Ћоровић, истраживача у Одељењу за еволуциону 

биологију Института. 

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 
др Јелка Црнобрња Исаиловић – научни саветник ИБИСС и   

                                                         редовни професор ПМФ   

                                                         Универзитета у Нишу, 

чланови 
др Драгана Цветковић – ванредни професор Биолошког факултета  

                                          Универзитета у Београду,              

др Александар Урошевић – виши научни сарадник ИБИСС. 

 

7. НАУЧНИ САРАДНИК за др Стефана Анђуса, 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 Момир Пауновић – научни саветник ИБИСС, 

чланови 

др Бојана Тубић – научни сарадник ИБИСС, 

др Вера Николић – ванредни професор Биолошког факултета  

                                  Универзитета у Београду.              

 

8. НАУЧНИ САРАДНИК за др Марију Илић, 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 Момир Пауновић – научни саветник ИБИСС, 

чланови 

др Јелка Црнобрња Исаиловић – научни саветник ИБИСС и   

                                                         редовни професор ПМФ   

                                                         Универзитета у Нишу, 

Др Маргарета крачун Коларевић – научни сарадник ИБИСС, 

др Вера Николић – ванредни професор Биолошког факултета  

                                  Универзитета у Београду.              

 

9. НАУЧНИ САРАДНИК за др Милицу Богдановић, истраживача у Одељењу за 

физиологију биљака Института. 

Комисија за спровођење поступка реизбора звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 
др Ана Симоновић – научни саветник ИБИСС; 

чланови 

др Душица Јаношевић – ванредни професор Биолошког факултета   

                                           Универзитета у Београду,  

др Слађана Тодоровић – виши научни сарадник ИБИСС. 

 

10. ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Невену Зоговић, истраживача у Одељењу за 

неурофизиологију Института. 

Комисија за спровођење поступка реизбора звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 
др Бранка Петковић – научни саветник ИБИСС; 

чланови 

др Љубица Хархаји Трајковић – научни саветник ИБИСС, 

др Мирко Томић – научни саветник ИБИСС, 

др Милка Перовић – виши научни сарадник ИБИСС,  

др Соња Мисирлић Денчић – ванредни професор Медицинског факултета   

                                           Универзитета у Београду.  

 

11. ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Павла Ерића, истраживача у Одељењу за генетику 

популација и екогенотоксикологију Института. 

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 
др Марина Стаменковић Радак – научни саветник ИБИСС и редовни   

                                                          професор Биолошког факултета   

                                                          Универзитета у Београду, 

чланови 

др Михаило Јелић – доцент Биолошког факултета   

                                   Универзитета у Београду, 

др Марија Танасковић – научни сарадник ИБИСС. 

 


