
 

Научно веће Института за биолошка истраживања “Синиша Станковић”,                              

на IX  редовној седници одржаној дана  18.09.2018. године,  покренуло је поступак за 

стицање/реизбор научних и истраживачких звања: 

 

1. НАУЧНИ САВЕТНИК за др Зорицу Поповић, истраживача у Одељењу за 

екологију Института. 

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 
др Срђан Бојовић – научни саветник ИБИСС, 

чланови 
др Бранко Караџић – научни саветник ИБИСС,   

др Петар Марин – редовни професор Биолошког факултета   

                                Универзитета у Београду. 

 

2. НАУЧНИ САВЕТНИК за др Раду Матић, истраживача у Одељењу за екологију 

Института. 

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 
др Срђан Бојовић – научни саветник ИБИСС, 

чланови 
др Снежана Будимир – научни саветник ИБИСС,   

др Бранислава Лакушић – редовни професор Фармацеутског факултета   

                                              Универзитета у Београду. 

 

3. НАУЧНИ САВЕТНИК за др Драгана Чакмака, истраживача у Одељењу за 

екологију Института. 

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 
др Павле Павловић – научни саветник ИБИСС, 

чланови 
др Мирјана Кресовић – редовни професор Пољопривредног факултета   

                                         Универзитета у Београду, 

др Мирослава Митровић – научни саветник ИБИСС.   

 

4. НАУЧНИ САРАДНИК за др Марију Бурсаћ Митровић, сарадника у настави на 

Медицинском факултету Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у 

Косовској Митровици. 

Комисија за спровођење поступка стицања звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 
др Сања Пековић – научни саветник ИБИСС; 

чланови 

др Мирко Томић – научни саветник ИБИСС,  

др Данијела Савић – виши научни сарадник ИБИСС, 

др Сања Дацић – доцент Биолошког факултета Универзитета у Београду. 

 



 

5. ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК за др Горана Живановића, истраживача у 

Одељењу за еволуциону биологију Института. 

Комисија за спровођење поступка реизбора звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 

др Алексеј Тарасјев – научни саветник ИБИСС, 

чланови 

др Предраг Симоновић – научни саветник ИБИСС и редовни професор   

                                            Биолошког факултета Универзитета у   

                                            Београду, 

др Софија Павковић Лучић – ванредни професор Биолошког факултета   

                                                   Универзитета у Београду. 

 

6. НАУЧНИ САРАДНИК за др Милана Драгићевића, истраживача у Одељењу за 

физиологију биљака. 

Комисија за спровођење поступка реизбора 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. 

 

7. ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Теодору Видоњу Узелац, истраживача у 

Одељењу за физиологију Института. 

Комисија за спровођење поступка реизбора звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 
др Зорана Орешчанин Душић – виши научни сарадник ИБИСС, 

чланови 
др Александра Николић Кокић – научни саветник ИБИСС, 

др Душко Благојевић – научни саветник ИБИСС. 

 

8. ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК за Марију Јаковљевић, истраживача сарадника у 

Одељењу за неуробиологију Института. 

Комисија за спровођење поступка реизбора звања и писање извештаја о кандидату 

образована је у саставу: 

председник 
др Данијела Савић – виши научни сарадник ИБИСС, 

чланови 
др Данијела Лакета – доцент Биолошког факултета Универзитета у   

                                     Београду, 

др Сања Пековић – научни саветник ИБИСС. 

 

 

 


